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Nieuwsbrief 5 september 2017 

Gisteren hebben de kinderen 

voor het eerst op ons 

nieuwe voetbalveld 

gespeeld. Het is een prachtig 

veld geworden en wij hopen 

dat de kinderen hier nog 

heel lang speelplezier op 

hebben. Wij willen nogmaals 

de ouderraad van school en 

de gemeente bedanken voor 

hun bijdrage in de onkosten.  

 

Nieuwe taalmethodes 

Wij starten dit schooljaar met nieuwe methodes voor taal. In groep 3 gaan wij werken met 

de nieuwe Veilig leren lezen en in de groepen 4 tot en met 8 met de nieuwe Taal actief. Voor 

groep 1-2 hebben wij het computerprogramma van de nieuwe Schatkist aangeschaft. Wij 

willen met de aanschaf van de nieuwe methoden ons taalonderwijs verbeteren. 

Taalonderwijs is daarom ook het speerpunt bij ons op school dit schooljaar. 

 

Personeel 

Dit schooljaar werkt Linsy Hollink (onderwijsassistent) twee ochtenden in de week bij ons op 

school. Zij gaat werken met verschillende groepjes kinderen uit verschillende groepen. Zij zal 

met de kinderen gaan werken aan de woordenschat. Daarnaast komt Karin Vuurens 

(leerkracht, werkt op vrijwillige basis) twee uur in de week in groep 1 en 2 om met groepjes 

kinderen taalactiviteiten te doen. Tijdens de welbevindgesprekken in november zullen de 

leerkrachten deze ondersteuning met jullie bespreken.  

Casmaran Land is vanaf dit schooljaar benoemd in de invalpool van Keender. De Albatros is 
zijn stamschool. Dat betekent dat als er geen invalwerk is binnen de stichting, Casmaran bij 
ons komt om extra ondersteuning te bieden in de verschillende groepen. 
 
Marga Maat loopt dit jaar stage in groep 1-2 als klassenassistent. Zij is er vier dagen in de 
week in de periode van nu tot half november en van april tot einde schooljaar.  
 
Juf Anouk gaat weer beginnen met het oppakken van haar werkzaamheden. Ze zal 
geleidelijk steeds meer op school en in groep 1-2 en/of 2-3 aanwezig zijn. Tot dat juf Anouk 
weer volledig aan het werk is, blijft juf Iris in groep 1-2 en juf Diede in groep 2-3. 
 
De meeste basisscholen binnen Keender hebben een administratief medewerker. Het aantal 

uren varieert sterk per school. Vanaf dit schooljaar gaat Margret Buurman (administratief 

medewerker binnen Keender) 2 uur per week op de Albatros werken. Zij is om de week op 

dinsdagmorgen aanwezig op de Albatros. 
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Contactouders 

Iedere groep heeft ook dit jaar weer een contactouder. Deze ouder kan de leerkracht helpen 

met het regelen van diverse zaken, zoals hulpouders of vervoer bij een excursie. Tevens kan 

de contactouder signalen uit de oudergroep bespreken met de leerkracht. De contactouders 

voor dit jaar zijn: 

Groep 1-2: Dorine Kremer en Annette Groot Oonk-Vos 
Groep 2-3:  Machteld Vrijman en Sarina Wielink 
Groep 4-5: Claudia Oltwater-Benjamins en Maria Klok-Heinhuis   
Groep 6: Olga ten Have en Marian Polman 
Groep 7-8: Brenda van Gool en Nancy Peezenkamp 
 

Albastart 

Volgende week vrijdag 15 september is de Albastart. Zoals ieder schooljaar willen wij samen 

starten met een gezellige activiteit voor alle kinderen en ouders van de Albatros. De 

voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft een ‘kleurrijke Albastart’ te worden. 

Naast verschillende soorten spelletjes voor de kinderen zijn er culturele hapjes. Opgeven kan 

nog steeds. Vandaag gaat de uitnodiging opnieuw mee. Dus als je je nog niet hebt 

opgegeven voor de zomervakantie kan dat nog tot en met maandag 11 september. 

 

Schoolgids en kalender  

In de nieuwe schoolgids en op de nieuwe schoolkalender vinden jullie alle informatie voor 

het nieuwe schooljaar. Alle oudste kinderen van een gezin hebben een exemplaar 

meegekregen. 

 
 

Contactgegevens delen 

Aan het begin van elke schooljaar delen wij in alle groepen een leerlingenlijst uit aan alle 

kinderen zodat ouders op de hoogte zijn van klasgenootjes en de contactgegevens. Mochten 

jullie als ouders niet willen dat de contactgegevens worden gedeeld, willen jullie dat dan 

deze week nog doorgeven via de mail directie@bsalbatros.nl? 

Ook als er gegevens veranderen is het fijn dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven op 

school zodat wij de goede telefoonnummers, mailadressen, woonadressen hebben. 

mailto:directie@bsalbatros.nl
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Belangrijke data september 

12-09 OR vergadering 20.00 uur 

15-09 Albastart 17.30 uur 

16-09 OUD PAPIER 

19-09 Nieuwsbrief 

21-09 Informatieavond 19.30 uur 

27-09 Kinderpostzegelactie 

 

 

 


