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Nieuwsbrief 23 januari 2018 

Vol trots kijken wij terug op het 

Circus op de Albatros. ’s 

Morgens hebben wij een 

voorstelling gehad met alle 

kinderen van de Albatros en de 

peuters van de Whee. Ook het 

team van leerkrachten heeft een 

circusact laten zien! Wij willen 

jullie bedanken voor het 

bijwonen van de voorstelling ’s 

middags. Mede door de grote 

opkomst was de 

circusvoorstelling een groot 

succes! 

 

Carnaval 2018 

Vrijdag 9 februari vieren wij op school Carnaval. Het 

feest begint om half 9, op het plein aan de 

bovenbouwkant. De dag duurt tot 14:30 uur. Wij zorgen 

voor fruit en drinken om 10:00 uur, de lunch graag zelf 

meenemen. Iedereen mag verkleed op school komen. 

Willen jullie eraan denken om attributen (maskers, 

hoeden, zwaarden, enz.) te voorzien van een naam? 

Deze mogen op eigen risico meegenomen worden. 

Confetti en spuitbussen mogen niet mee naar school. De 

kinderen krijgen in de week van 5 februari een 

persoonlijke uitnodiging voor het feest.  

 

Rapport en gesprekken 

Donderdag 15 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar 

huis. Dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari zijn de oudergesprekken. Vanaf groep 5 

zijn ook de kinderen uitgenodigd voor dit gesprek. Willen jullie deze week, uiterlijk vrijdag 

26 januari, doorgeven als jullie voorkeuren hebben wat betreft dag of tijdstip. De 

gesprekken worden zowel ’s middags als ’s avonds gepland. Krijgen wij geen bericht dan 

gaan wij ervan uit dat jullie beide middagen en avonden kunnen. Voorkeuren kunnen 

doorgegeven worden m.b.v. een briefje of via de mail aan de leerkracht of 

directie@bsalbatros.nl.  
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Expressie groep 4-5 

 

 

Volgen van de ontwikkeling van kinderen 

Op de Albatros volgen wij de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. Met 

ontwikkeling bedoelen wij de totale ontwikkeling van kinderen, sociaal-emotioneel, 

werkhouding, motoriek en kennis. Dit doen wij dagelijks middels observaties in de klas en op 

het plein. Daarnaast nemen wij ook toetsen af. Toetsen die horen bij de methodes die wij 

gebruiken op school, toetsen van het cito leerlingvolgsysteem en de observatielijst van 

Kanjer. Methodetoetsen worden ongeveer elke drie weken afgenomen, citotoetsen in 

januari en juni en de Kanjerobservatielijst in oktober en maart. 

De resultaten van toetsen en observaties geven ons informatie over de ontwikkeling van de 

kinderen. Deze resultaten analyseren wij om te kijken wat er al heel goed gaat en wat nog 

moeilijk is. Dan is het voor ons en de ontwikkeling van de kinderen heel belangrijk om te 

weten waarom? Welk  onderdeel gaat heel goed en waarom is een onderdeel nog moeilijk? 

Dit kunnen wij als leerkracht zelf bepalen en daarnaast bevragen wij ook de kinderen hierop. 

Wat kun jij al heel goed? Wat vind jij nog moeilijk? Hoe komt dat en wat heb jij nodig om het 

beter te kunnen? Wat wil jij graag beter kunnen en wie of wat kan jou hierbij helpen? 

Deze gesprekken met kinderen hebben een positief effect op de motivatie en de 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen ervaren dat zij zelf regie hebben en eigenaar zijn van 

hun leerproces. ‘Wat je aandacht geeft, groeit’. Naast deze gesprekken met kinderen zijn er 

natuurlijk ook de gesprekken met ouders (en kinderen) op school. Daarmee geven wij 

invulling aan de partnerschap die wij graag willen op de Albatros, ‘Partnerschap in de 

ontwikkeling van het individuele kind’. De gouden driehoek: kind-ouder-school is een 

krachtig instrument in de ontwikkeling van kinderen. 
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Gesprekken worden altijd gevoerd in een veilige, vertrouwde omgeving. In een ontspannen 

sfeer wordt de ontwikkeling besproken. Dit kan zijn tijdens het werken, onder het spel of 

even aan de tafel bij de leerkracht. Het kan gaan om één vraag tijdens het werken of spelen 

of om en kort gesprekje. Leren gaat door vallen en opstaan, ‘van fouten maken leer je het 

meest’. Toetsen zijn altijd momentopnames. Alle momenten op een rij van een heel 

schooljaar, van een basisschooltijd van acht jaren, bepalen de ontwikkeling van kinderen. 

Wij anticiperen op momentopnamen maar rekenen daar kinderen nooit op af! Het gaat om 

de totale ontwikkeling over het hele jaar, over de hele basisschool tijd.  

 

Belangrijke data in januari en februari 

30-01-18  Expressie groep 4-5 om 13.30 uur 

31-01-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

31-01-18  OR vergadering 

03-02-18 OUD PAPIER 

06-02-18 Nieuwsbrief 

09-02-18 Carnaval op school 

14-02-18 Aswoensdag 

14-02-18  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

15-02-18 Rapport 1 gaat mee 

15-02-18 Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

16-02-18  Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

17-02-18 OUD PAPIER 

20-02-18 Nieuwsbrief 

20-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

21-02-18 Expressie groep 1-2-3 om 11.15 uur 

21-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

22-02-18 Groep 3-4 proefjes ‘Zintuigen’ bij Doesgoor 

22-02-18  Groep 4 rondje kerk 

23-02-18  Afscheid juf Leni 

26-02-18 Voorjaarsvakantie t/m 02-03-18 

03-03-18 OUD PAPIER 


