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Nieuwsbrief 5 juni2018 

 

De kinderen spelen heerlijk met het nieuwe buitenspeelgoed. Nog niet alles is binnen, maar 

we konden echt niet langer wachten om er mee te gaan spelen. De kinderen hadden zelf 

verlanglijstjes gemaakt. De ouderraad heeft de opbrengst van de Paasmarkt verdubbeld en 

daardoor wij konden heel veel nieuw speelgoed kopen! 

Eindcito 

Wij zijn supertrots op onze Kanjers van groep 8! Ze hebben allemaal ontzettend hun best 

gedaan met de eindcito. De gemiddelde score van de Albatros is 539.8. Een prachtige score, 

zeker als je er van uit gaat dat het landelijk gemiddelde dit jaar 534.9 is.  

Verkeerssituatie rond de school 

De verkeerssituatie rond de school heeft onze aandacht nodig. Laten wij er samen voor 

zorgen dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen: 

- De school ligt in een 30 km zone, dat betekent dat er maximaal 30 km per uur 

gereden mag worden. 

- Op de Scherpenzeelseweg is een zebrapad waarvoor gestopt moet worden als er 

kinderen en ouders willen oversteken. 

- Bij de hoofdingang aan de Kievitstraat is een gele strook waar niet gestopt of 

geparkeerd mag worden, zodat kinderen voldoende zicht hebben om goed uit te 

kunnen kijken met oversteken. 

- Op de stoep voor de garages mag niet geparkeerd worden, ook niet om de kinderen 

even te brengen en/of halen. 
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Koffieochtend 

Volgende week donderdag 14 juni is er een koffieochtend van 8.30 tot 9.30 uur. Jullie zijn 

van harte welkom om te komen praten over het reilen en zeilen bij ons op school. Brenda 

van der Veen, schoolmaatschappelijk werk, zal ook aanwezig zijn.  

Ouderhulp 

De kinderen hebben vandaag een kleine ouderhulpbrief meegekregen. Voor volgend 

schooljaar willen wij een aantal activiteiten al graag voor de zomervakantie duidelijk hebben. 

Het gaat dan om de pleinwacht, het oud papier en de avondvierdaagse.  

Pleinwacht: Elke middag tussen 12.00 uur en 12.30 uur wordt er pleinwacht gelopen door 

een leerkracht en een ouder. Wij zouden graag willen weten of jullie dit 1x per twee of vier 

weken op een vaste dag willen doen. 

Oud papier: De opbrengst van het oud papier komt geheel ten goede aan de kinderen van de 

Albatros. Door de opbrengst van het oud papier kon de ouderraad bijvoorbeeld een deel van 

het buitenspeelgoed betalen. Wij vragen ouders 1 of 2 keer per jaar twee uur op een 

zaterdagochtend bij de papier container te staan. De container is open van 9.30 tot 11.30 

uur.  

Avondvierdaagse: Er zijn veel vrijwilligers nodig om de avondvierdaagse te kunnen 

organiseren. Ook de Albatros wil graag mee blijven doen aan de avondvierdaagse. Daarvoor 

moeten er wel ouders vanuit de Albatros meehelpen in de organisatie. Jeanet Slooff heeft 

dit al jaren gedaan en wil hier nu mee stoppen. Marc Oltwater heeft dit jaar samen met 

Jeanet geholpen met de organisatie voor de Albatros. Hij wil dit volgend jaar ook doen 

samen met een andere ouder.  

Belangrijke data juni 

07-06-18 MR vergadering 

08-06-18 Knutselen schoolfeest 

13-06-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

14-06-18 Koffieochtend  

16-06-18 OUD PAPIER 

17-06-18 Vaderdag 

21-06-18 Schoolfeestvoorstelling 

23-06-18 Schoolfeestoptocht 

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 13.30 uur 
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Ouderhulp gevraagd voor volgend schooljaar! (Zie ook de nieuwsbrief) 

 

Naam:____________________________________________________ 

Telefoonnummer (liefst mobiel):_______________________________ 

Mailadres:_________________________________________________ 

  

1. Ik wil wel / niet * helpen met de organisatie van de avondvierdaagse 

namens de Albatros, samen met een andere ouder van de Albatros. 

 

2. Ik wil wel / niet * helpen bij de oud papier container op een zaterdag van 

9.30 tot 11.30 uur. Zo ja, graag even hieronder aangeven hoe vaak: 

0  1x in het schooljaar 2018-2019 

0  2x in het schooljaar 2018-2019 

 

3. Ik wil wel / niet * pleinwacht lopen van 12.00 tot 12.30 uur 

Zo ja, welke dag: 

0  maandag 

0  dinsdag 

0 donderdag 

0  vrijdag 

Zo ja, hoe vaak: 

0  1x per 2 weken 

0  1x per 4 weken 

 

* Omcirkelen wat van toepassing is 

 

Graag deze week deze brief weer inleveren op school 


