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Nieuwsbrief 7 november 2017 

De vlonders op het plein zijn vernieuwd. Ze zien 

er weer prachtig uit. Ouderraad ontzettend 

bedankt voor jullie bijdrage hierin! 

Vorige week maandag hebben de kinderen 

een extra vrije dag gehad. Wij hebben 

tijdens een studiedag inhoud gegeven aan 

de woorden EIGENAARSCHAP – 

PARTNERSCHAP – VAKMANSCHAP. Dit zijn de ingrediënten voor het nieuwe strategisch 

beleidsplan van Keender. Vanuit dit plan schrijven wij als school weer ons schoolplan. 

Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind 

Dit is het motto van onze school, het staat centraal in onze 

visie. Wij vinden het belangrijk om samen te werken rondom 

de ontwikkeling van elk kind. Samenwerken met kind, ouder 

en school wordt ook wel de gouden driehoek genoemd. Het is 

voor het kind prettig dat ouder en school op één lijn zitten. 

Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat jullie aanstaande 

donderdagavond naar de Kanjerouderavond komen. Jullie 

krijgen dan informatie over de Kanjertraining welke de basis is 

voor sfeer en structuur bij ons op school. Als jullie daarvan op 

de hoogte zijn, kunnen jullie je kind nog beter begrijpen als 

het met de verhalen over Kanjer thuiskomst. Jos Schippers 

verzorgt deze avond en dat kan hij als de beste, het belooft 

een leuke, interactieve  en inspirerende avond te worden voor 

alle ouders en leerkrachten van onze school. We beginnen 

donderdag 9 november om 19.30 uur. 

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! 
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Trakteren 

Als een kind jarig is, mag het trakteren op school. Wij willen jullie vragen om deze traktaties 

klein en het liefst gezond te houden. Veel ouders vinden het fijn als ze weten dat er 

getrakteerd wordt en wat dat is. Dit kan in de groepsapp van de groep gedeeld worden. 

Ouders kunnen daar dan rekening mee houden als ze willen, met wat ze meegeven voor in 

de pauze van 10 uur.  

Gymmen in groep 1 t/m 3 

De kinderen van groep 2/3 gymmen in de grote gymzaal. Ze gaan vanaf deze week 1x in de 

3 weken gymmen in de speelzaal van school. Dit heeft te maken met het klaarzetten en 

opruimen van de materialen. Dit kost juf, kinderen, in de grote zaal erg veel tijd en de 

materialen zijn daar ook zwaarder. Vanaf nu wordt door groep 2/3 het materiaal op dinsdag 

klaargezet en gebruikt in de speelzaal en kan groep 1/2 het gebruiken en weer opruimen op 

woensdag. Lekker effectief, daar houden wij wel van. Naast een gymles met materiaal 

hebben de kinderen een gymles met spel en een les bewegen op muziek. Deze worden voor 

groep 2/3 in de grote gymzaal gedaan en voor groep 1/2 in de speelzaal op school. 

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. Jullie hebben het 

rooster voor de gesprekken via de mail al ontvangen en vandaag is het rooster ook op papier 

meegegaan naar huis. Als jullie toch niet kunnen op het tijdstip in het rooster willen jullie 

dan zelf ruilen met een ander en dit even doorgeven aan de juf of meester?  

Wandelvierdaagse 

Bij de wandelvierdaagse zoeken wij iemand die in één van de (zeer ervaren) commissies wil 

helpen met de organisatie. Dit kan zijn: routes, PR, verkeersregelaars, ranjaposten etc. De 

bijeenkomsten beginnen vanaf januari. Vrijwel al het werk is ruim voor de vierdaagseweek al 

gebeurd. In de week van de vierdaagse zou het fijn zijn, dat je minimaal 1 (liefst meer) 

avonden kunt helpen met de organisatie en andere hand en span diensten. Het is een 

organisatie waarin veel ervaren mensen zitten, maar waarbij minimaal 1 vertegenwoordiger 

van de basisschool zit. Lijkt dit je leuk om te doen? Mail directie@bsalbatros.nl 

Belangrijke data in november 

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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