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Nieuwsbrief 10 april 2018 

Wij kijken terug op een goede vrijdag! 

Tijdens de studiedag hebben wij met 

elkaar gesproken over de doelen die wij 

hebben voor de komende weken. 

Daarnaast hebben wij van gedachten 

gewisseld over waar wij staan als het gaat 

om ‘partnerschap, eigenaarschap en 

vakmanschap’. Hierover zal in de MR, OR 

en op de koffieochtend (zie hieronder) 

verder gepraat worden met ouders. 

Koffieochtend 

Binnen de OR, MR en Kanjerwerkgroep wordt er regelmatig met ouders gesproken over hoe 

het gaat op school. Wat loopt goed, waar liggen verbeterpunten. Natuurlijk staan wij als 

school (leerkrachten en directie) altijd open voor feedback van ouders. Wij vinden het 

belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op de Albatros. Daarom willen wij jullie ook graag 

uitnodigen voor een koffieochtend. Onder het genot van een kop koffie/thee kunnen wij van 

gedachten wisselen over allerlei onderwerpen waar jullie het graag een keer met ons over 

willen hebben. Wij hebben voor dit schooljaar twee koffieochtenden gepland, dinsdag 15 

mei en donderdag 14 juni. Om 8.30 uur staat de koffie/thee klaar. Wij zetten ook speelgoed 

klaar voor kleine kinderen die nog thuis zijn. Juf Rianne en juf Chantal zullen in ieder geval 

aanwezig zijn. 

Welkom op de Albatros 

Owen Bergman, Niveen Barakat en Jace Schijven zijn begonnen in groep 1. Wij wensen 

Owen, Niveen en Jace heel veel plezier bij ons op de Albatros. 

Koningsspelen vrijdag 20 april 

Wij beginnen de Koningsspelen met een ontbijt op school. Wij vragen alle kinderen hiervoor 

een bord, beker en bestek (voorzien van naam en in een tas) mee te brengen naar school. 

Het ontbijt wordt verzorgd. Na het ontbijt gaan wij lopend naar het Doesgoor. Daar starten 

om 9.30 uur de Koningsspelen voor alle kinderen van alle drie de basisscholen en opvang van 

de Whee. Na deze sportieve ochtend lopen we gezamenlijk terug naar school en sluiten daar 

de ochtend in de klas af. Om 12.30 uur start voor iedereen het weekend. Het is handig als 

kinderen voor deze ochtend sportieve kleiding aanhebben: rood, wit, blauw of oranje, het 

mag allemaal. Ouders die deze morgen helpen worden om 9.00 uur op het Doesgoor 

verwacht. Zij zullen een groepje kinderen gaan begeleiden. Deze ouders hebben vorige week 

via de mail bericht gehad en zelf aangegeven of ze kunnen meehelpen. Dank jullie wel 

daarvoor. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken! 
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Laatste week schoolfruit 

Volgende week, de week van 16 april, krijgen de kinderen voor de laatste keer schoolfruit. 

Wij hebben de afgelopen 20 weken veel verschillende soorten fruit mogen proeven en eten. 

Wat ons betreft was het wederom een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar! Wij 

hopen dat iedereen bij ons op school om 10 uur fruit blijft eten. 

Kosten voor de schoolreis 

Dinsdag 24 april gaan de kinderen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De ouderbijdrage 

voor de schoolreis wordt in die week, week 17, ook van jullie bankrekening afgeschreven. 

Het gaat om 15 euro voor groep 1 t/m 4 en 20 euro voor groep 5 t/m 7. Als jullie geen 

machtiging hebben gegeven, dan graag het bedrag contant betalen op school bij juf Chantal. 

Schoolreis 

Dinsdag 24 april is het zover. De groepen 1 t/m 4 gaan naar Hof van Eckberge in Eibergen. 
De groepen 5 t/m 7 gaan naar Dierenpark Amersfoort in Amersfoort. Binnenkort zullen jullie 
per brief hierover meer informatie ontvangen. 
 
Expressie groep 4-5 
 
Woensdag 25 april is de expressie van groep 4-5 om 11.15 uur. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om te komen kijken! 
 

Gefeliciteerd! 

25 Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Albatros en van Heeckeren hebben op 

woensdag 28 maart examen gedaan na 22 wekelijkse lessen Typen & Tekstverwerken op de 

Albatros. Op 4 april was de diploma-uitreiking waarbij vele ouders aanwezig waren. Onder 

luid applaus werden de diploma’s trots in ontvangst genomen. Iedereen heeft het afgelopen 

half jaar hard gewerkt en daar was het resultaat dan ook naar. Nu kan iedereen vlot met tien 

vingers blindtypen en daarbij zelfstandig mooie werkstukken maken binnen Word. Voor wie 

belangstelling heeft: er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het volgende seizoen. Start: 12 

september. Aanmelden kan uitsluitend bij Lianne ten Heggeler / LtH-opleidingen, mail 

ltenheggeler@home.nl of bel 0547-333566. 

 

Belangrijke data april en mei 

12-04-18 MR vergadering 

17-04-18 t/m 19-04-18 Eindcito groep 8 

18-04-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

20-04-18 Koningsspelen 

21-04-18 OUD PAPIER 

mailto:ltenheggeler@home.nl
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24-04-18 Schoolreis groep 1 t/m 7 

Nieuwsbrief 

25-04-18 Expressie groep 4-5 om 11.15 uur 

27-04-18 Koningsdag, start meivakantie, alle kinderen zijn vrij  t/m 13 mei 

05-05-18 OUD PAPIER 

14-05-18 Hoofdluiscontrole 

15-05-18 Koffieochtend op de Albatros om 8.30 uur 

16-05-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

16-05-18 t/m 18-05-18 Kamp groep 8 

19-05-18 OUD PAPIER 

21-05-18 Tweede pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

22-05-18 Nieuwsbrief 

23-05-18 OR vergadering 

24-05-18  Knutselen schoolfeest 

25-05-18 Brandweer op school 

29-05-18 Knutselen schoolfeest 

  Start wandelvierdaagse 

30-05-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

 


