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Nieuwsbrief 17 oktober 2017 

 

Het is griezelen tijdens de 

KINDERBOEKENWEEK bij 

ons op school. Na een 

opening met allemaal 

kleine en grote griezels, 

wordt er volop gewerkt, 

gespeeld, geknutseld en 

gezongen rondom het 

thema ‘Gruwelijk eng’. 

Hoe leuk dat ook de 

burgemeester een griezelig 

verhaal kwam voorlezen in 

de onderbouw! 

Nog een paar dagen en wij 

zijn helemaal klaar voor de 

GRIEZELIGE KIJKAVOND 

Jullie komen toch ook 

donderdag tussen 18 en 

19 uur een kijkje nemen? 

Fietscontrole groep 3 t/m 8 
 
Woensdag 18 oktober komen de heren van VVN samen met onze verkeersouders de fietsen 
controleren. Op de volgende punten wordt gelet: 
- stuur zit goed vast 
- werkende bel 
- handvatten zitten goed vast 
- werkende koplamp en achterlicht, de kinderen moeten weten hoe ze deze aandoen 
- de rem doet het goed 
- de trappers werken goed  
- het zadel zit goed vast 
- er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
- er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben 
cirkelvormige reflectie 
- beide trappers hebben twee gele reflectoren 
 
Schoolfruit 

Woensdag 15 november gaan wij weer beginnen met het uitdelen van schoolfruit. Vanaf die 

dag krijgen alle kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag om 10 uur fruit van school. 

Ze hoeven op die dagen alleen iets te drinken mee te brengen voor 10 uur en natuurlijk ook 

hun lunch voor 12 uur. Wij gaan er van uit dat het net zo’n succes wordt als vorig jaar en 

dat wij veel verschillende soorten fruit/groente mogen proeven. In de volgende nieuwsbrief 

volgt meer informatie hierover. 
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Kanjerouderavond 

 

 

Ouder en kind gesprekken 

Dinsdag 14 november en woensdag 15 november zijn de ouder en kind gesprekken. Voor de 

groepen 1 t/m 4 oudergesprekken en voor de groepen 5 t/m 8 ouder en kind gesprekken. 

Het welbevinden van het kind in de groep en op school staat centraal. Willen jullie 

onderstaand strookje invullen en meegeven of mailen. Graag meerdere kruisjes wanneer 

jullie kunnen. Graag voor 1 november doorgeven. 

 

Familie: 

Kind: Groep: 
Kind: Groep: 

Kind: Groep: 
 

Dinsdag 14 november 2017 

O Voor 17.30 uur 
O Vanaf 18.00 uur 

  
Woensdag 15 november 2017 

O Voor 17.30 uur 
O Vanaf 18.00 uur 
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Herfstvakantie en studiedag 

Volgende week hebben wij allemaal herfstvakantie. Op de maandag na de herfstvakantie 

heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag ook nog vrij. 

Tijdens de studiedag gaan wij het onder andere hebben over ‘partnerschap’, ‘eigenaarschap’ 

en ‘vakmanschap’. Dat zijn de drie ingrediënten van het nieuwe strategisch beleidsplan van 

stichting Keender. Wat betekenen deze woorden voor de Albatros? 

 

Evaluatie Albastart 

Woensdag 1 november gaan wij met de werkgroep de Albastart evalueren. Als jullie ons nog 

punten mee willen geven dan kan dat via directie@bsalbatros.nl 

 

Belangrijke data in oktober en november 

18-10 Geen schoolzwemmen groep 4-5 

19-10 Kijkavond van 18.00 tot 19.00 uur 

21-10 OUD PAPIER 

23-10 tot en met 27-10 Herfstvakantie 

30-10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

31-10 Hoofdluiscontrole 

01-11 Uiterlijk vandaag wensen voor ouder en kind gesprekken doorgeven (mail/briefje) 

04-11 OUD PAPIER 

07-11 Nieuwsbrief 

09-11 Kanjerouderavond 

14-11 Ouder en kind gesprekken 

15-11 Ouder en kind gesprekken 

15-11 Start schoolfruit 

18-11 OUD PAPIER 

21-11 Nieuwsbrief 

29-11 Expressie groep 6 
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