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Nieuwsbrief 18 december 2018 

 

Er wordt volop gewerkt aan het herstel van de Albatros. We liggen tot nu toe goed op 

schema met als einddoel dat eind januari alles weer helemaal in orde is. Ook in de 

kerstvakantie zal er verder gewerkt worden. Aan het einde van de vakantie zullen jullie 

geïnformeerd worden over de voortgang. 

 

Nieuwe kinderen starten na de vakantie 

Na de kerstvakantie starten er vijf nieuwe kinderen met wennen bij ons op school. Wij 

wensen jullie heel veel plezier op de Albatros: 

Jayda te Nijenhuis, Tia Shahla, Ryan Twaalfhoven, Luca Jansen en Djowy ter Meer 

 

Kerst op de Albatros 

Donderdagavond 20 december is de kersviering op school. We beginnen die avond om 17.30 

uur met een kerstviering voor alle kinderen in ons theater. Daarna gaan de kinderen naar 

hun eigen groep om te genieten van een hapjesbuffet. Om 19.00 uur is het afgelopen. 

De hapjes kunnen donderdag 20 december 

tussen 17.30 en 18.00 uur naar de klas worden 

gebracht. De contactouder zal in de klas aanwezig 

zijn om de hapjes aan te nemen. Willen jullie zo 

nodig ook een warmhoudplaatje en/of 

serveerlepel meegeven?  

Voor het hapjesbuffet brengen kinderen zelf een 

bord, vork, mes, lepel mee. Deze graag meegeven 

in een plastic tas voorzien van naam. De 

ouderraad zorgt voor ranja en een toetje! Alle ouders/verzorgers zijn vanaf 18.30 uur van 

harte welkom op het plein bij de hoofdingang voor een glaasje gluhwein of chocolade melk. 

Om 18.00 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 3 worden opgehaald uit de klas.  
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Uitslag enquête ‘ik rapport’ 

Tijdens de ouder en kind gesprekken in november hebben wij in de bovenbouw voor het 

eerst gebruik gemaakt van een ‘ik rapport’. Door middel van een enquête hebben wij ouders 

gevraagd wat zij vinden van het gebruiken van het ‘ik rapport’ als middel tijdens de 

welbevindgesprekken.  

Het 86% van de ouders vindt het ‘ik 

rapport’ van toegevoegde waarde. 

82% van de ouders vindt dat hun kind 

goed in staat is om door middel van 

het ‘ik rapport’ te vertellen hoe het 

op school gaat. 71% van de ouders 

vindt dat zij na het afgelopen 

welbevindgesprek op de hoogte zijn 

hoe het met hun kind gaat op school.  

Een aantal ouders geeft aan dat het hun belemmert dat hun kind bij het gesprek zit om 

bepaalde zaken met de leerkracht te bespreken. Een aantal ouders geeft aan meer 

informatie te willen over de uitslagen van toetsen en cijfers en over hoe het kind het 

onderwijsinhoudelijk doet bij bepaalde vakken. De welbevindgesprekken in november zijn 

vooral gericht op het welbevinden van het kind. Wij vinden dat wij dit in de bovenbouw het 

beste kunnen bespreken met het kind erbij, in de gouden driehoek: kind, ouder, leerkracht. 

Zijn er dingen die jullie graag willen weten, vragen of bespreken, kom dan naar school. Dit 
geldt voor alle ouders van alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Jullie zijn altijd welkom 
na schooltijd of jullie kunnen een afspraak maken voor een gesprek (met of zonder jullie 
kind). Om dingen te vragen of te bespreken hoeven jullie niet te wachten op de 
gesprekken die er voor staan gepland, dit kan altijd, kom gerust binnen! 

 

Als team willen we nog eens kritisch kijken naar de stellingen op het ‘ik rapport’. Er zijn 

ouders die een stelling over de relatie leerkracht-leerling missen. Wij zullen dit meenemen. 

 

Foto’s op Facebook en website 

Wij hebben jullie gevraagd om opnieuw toestemming te geven voor het 

gebruiken van foto’s van jullie kinderen voor op Facebook en de website van 

school. Wij hebben bijna alle brieven teruggekregen en kunnen concluderen 

dat de ruime meerderheid van de ouders het prima vindt dat er foto’s van 

hun kind worden gebruikt voor Facebook en de website van school. Een 

aantal ouders heeft aangegeven alleen toestemming te geven voor groepsfoto’s. Onze 

conclusie is dat wij Facebook kunnen blijven gebruiken voor het delen van foto’s. Dit zullen 

wij bij deze dan ook meer gaan doen. Kinderen die niet op Facebook mogen, komen er 

uiteraard ook niet op. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf2KTu56nfAhUQLFAKHcksAb0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl-nl.facebook.com/&psig=AOvVaw0ZC78c75haedgHkHk7RjuG&ust=1545237352470429
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De groepsapp van ouders blijven wij alleen gebruiken voor het delen van praktische 

informatie. Wij willen als team nog bespreken of wij naast Facebook nog iets willen doen 

met een gesloten groep voor het delen van foto’s en/of informatie over de groep. Hier 

komen we in een volgende nieuwsbrief op terug. 

 

Vacature  voor een ouder t.b.v. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 

personeelsleden en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over onder 

meer de begroting van de school en weet hoe de school er voor staat. Een bestuur met 

meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor 

alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes 

ouder- (met tenminste een kind op een school van Keender) als zes personeelsgeledingen 

(die werkzaam zijn op een school van Keender). Alle bevoegdheden van de GMR en haar 

geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) evenals de 

plichten van het schoolbestuur. Als je zitting neemt in de GMR, dan doe je dat voor een 

periode van drie jaar. Na de drie jaar kun je je eventueel 

herkiesbaar stellen. Sinds de start van het schooljaar 2018-

2019 zijn we nog steeds op zoek naar een ouder voor de 

GMR.  Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan 

contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl Je bent 

van harte welkom, alvast bedankt voor je reactie!  

 

Vanuit de ouderraad 

In het begin van het nieuwe jaar komt de schoolfeestcommissie voor de eerste keer bij 

elkaar om ideeën uit te wisselen voor de schoolfeestoptocht. De schoolfeestcommissie 

bestaat uit ouders en leerkrachten. Heb je ideeën wat betreft het thema en de uitvoering 

dan horen wij dat graag. Er komt op school een ideeënbus te staan waar de goede ideeën in 

kunnen. Ideeën mogen ook gemaild worden naar directie@bsalbatros.nl  

 

Vanuit de werkgroep oud papier 

Het inzamelen van oud papier bij de Albatros loopt goed. Veel ouders komen langs om oud 

papier in te leveren en daarnaast hebben we 7 bedrijven waar wij het papier kunnen 

ophalen. Met de “winst” hebben we al vele goede projecten kunnen ondersteunen op de 

Albatros. Het grootste voorbeeld hiervan is dat we dit jaar veel nieuw speelgoed hebben 

kunnen aanschaffen voor de school.  

Het ophalen van oud  papier wordt gedaan door 4 personen. Eens per 2 weken gaan 2 

personen het oud papier ophalen bij de bedrijven en zijn daar ongeveer 2 uur mee bezig. Dit 

mailto:directie@bsalbatros.nl
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gebeurt meestal op een vrijdag of zaterdagochtend. Daarbij hebben ze de beschikking over 

een transport bus en een grote dichte aanhangwagen.  

Van de 4 personen die het oud papier ophalen zal er na dit schooljaar 1 persoon mee 

stoppen, omdat het kind van school gaat. Daarnaast gaat een ander persoon voor een 

langere tijd aan het werk in het buitenland. Aangezien we vanaf maart 2019 met 

onderbezetting komen te zitten is de vraag: 

``WIE WIL ONS TEAM WILLEN KOMEN VERSTERKEN`` 

Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter dat zou zijn, want vele handen maken licht 

werk. Aanmelden of eventueel aanvullende informatie kan bij Marleen Jansen 06-30855229 

of Rob van Ruiten 06-53831120. 

 

Belangrijke data december en januari 

19-12-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

20-12-18 Vrije middag voor de kinderen (vanaf 12.00 uur) 

  ’s avonds kerstviering en hapjesbuffet voor de kinderen (van 17.30 -19.00 uur) 

21-12-18 Om 12.00 uur start de kerstvakantie tot en met 6 januari 2019 

05-01-19 OUD PAPIER 

07-01-19 Hoofdluiscontrole 

08-01-19  Nieuwsbrief 

11-01-19 Kanjerochtend 

16-01-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

17-01-19 MR vergadering 

19-01-19 OUD PAPIER 

22-01-19 Nieuwsbrief 

30-01-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  OR vergadering 
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