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Nieuwsbrief 19 juni2018 

 

Ook dit jaar hebben wij met veel enthousiasme 

geknutseld voor de schoolfeestoptocht. De 

kinderen hebben elkaar geholpen en er waren 

ouders die hebben geassisteerd. Wij willen de 

schoolfeestcommissie van de Albatros en alle 

hulpouders ontzettend bedanken voor hun hulp! 

Zaterdag is het zover en lopen wij voorop in de 

schoolfeestoptocht die om 13.00 uur start vanaf 

de Stationslaan. Alle kinderen worden zaterdag 

23-6-18 om 12.30 uur in de Stationslaan 

verwacht voor de opstelling.  

Donderdag 21 juni gaan wij met alle kinderen naar de schoolfeestweide om te genieten van 

de schoolfeestvoorstelling. Wij zijn uitgenodigd voor de schoolfeestvoorstelling van 9.00 uur.  

Ouderhulp 

Dank jullie wel voor het invullen van de kleine ouderhulpbrief! Wij hebben de planningen 

voor de pleinwacht en het oud papier voor volgend schooljaar bijna rond. Ook zijn er 

verschillende ouders die willen helpen met de avondvierdaagse, dat is heel fijn. Als de 

planningen volledig zijn, krijgen jullie een berichtje. 

Vrij voor groep 1 t/m 3 en vervanging 

Maandag 25 juni zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij. De leerkrachten van de onderbouw 

gaan die dag in overleg over volgend school. Ook juf Kirsten zal daarbij zijn omdat zij volgend 

jaar in de onderbouw gaat werken. Dat betekent dat juf Nicky Mentink maandag 25 juni in 

groep 4-5 zal zijn.  

Aan het einde van het schooljaar zijn er veel administratie werkzaamheden voor de 

leerkrachten. Daarom hebben wij meester Casmaran en juf Nicky gevraagd om een aantal 

dagen te komen werken, zodat de groepsleerkrachten met hun administratie aan het werk 

kunnen. Meester Casmaran en juf Nicky werken ook een aantal dagen voor juf Anouk omdat 

zij 7 juli gaat trouwen. De vervangingen zien er als volgt uit: 

Vrijdag 22 juni en dinsdag 26 juni  meester Casmaran groep 2-3 
Maandag 25 juni    juf Nicky groep 4-5 
Donderdag 28 juni    meester Casmaran groep 4-5 
Maandag 2 juli    juf Nicky groep 1-2 
Donderdag 5 juli en vrijdag 6 juli  meester Casmaran groep 1-2 
Maandag 9 juli en dinsdag 10 juli  juf Nicky groep 2-3 

Donderdag 5 juli komt juf Anouk Besteman voor groep 2-3 in verband met het afscheid van 

juf Helma.  

Vrijdag 13 juli hebben alle kinderen van groep 1 t/m 3 nog een vrije dag.  
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Koffieochtend 

Afgelopen donderdagochtend waren er een aantal ouders op de koffieochtend. Wij hebben 

en fijn gesprek gehad. Ook is het idee ontstaan om het moment van de koffieochtend te 

verplaatsen naar na expressie. Na expressie onder het genot van een kop koffie/thee even 

napraten met de aanwezig ouders en vragen en/of ideeën uitwisselen met elkaar en school. 

Donderdag 28 juni is de laatste expressie van dit schooljaar door de kinderen van groep 1 

t/m 3. Wij willen jullie hierbij van harte uitnodigen om te komen kijken en aansluitend een 

kop koffie/thee te drinken. Volgend schooljaar willen we dit dan na ieder expressie moment 

doen. Wij beginnen donderdag 28 juni om 13.15 uur met expressie, een kwartier eerder 

dan we in de vorige berichtgevingen hebben vermeld. 

Belangrijke data juni en juli 

21-06-18 Schoolfeestvoorstelling om 9.00 uur 

23-06-18 Schoolfeestoptocht om 12.30 uur aanwezig in de Stationslaan 

25-06-18 Kinderen van groep 1-2-3 zijn vrij 

27-06-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

28-06-18 Expressie groep 1-2-3 om 13.15 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

03-07-18  Nieuwsbrief 

05-07-18 Afscheid juf Helma 

07-07-18 OUD PAPIER 

11-07-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

12-07-18 Rapport 2 gaat mee naar huis 

12-07-18  Schoonmaakavond onderbouw 

13-07-18 Kinderen van groep 1-2-3 zijn vrij 

16-07-18 Musical van groep 8 voor belangstellenden om 19.00 uur 

17-07-18 Nieuwsbrief 

17-07-18 Afscheidsavond groep 8 voor de ouders om 19.00 uur 

20-07-18 Om 12.00 uur start de zomervakantie voor alle kinderen 

21-07-18  OUD PAPIER 

 


