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Nieuwsbrief 6 november 

Na een prachtige, warme nazomer is het 

dan toch herfst geworden. Het is weer 

even wennen aan de lagere 

temperaturen, de wind en de regen. 

Zowel buiten als binnen is het herfst op 

de Albatros. Wij willen de versierouders 

bedanken voor de prachtige 

herfstversieringen. Het ziet er weer heel 

gezellig en herfstachtig uit. 

 

Website 

Op de website van school staan bij alle groepen nieuwe berichten over de afgelopen 

periode. Ook bij kanjer hebben alle groepen een stukje geschreven. Veel lees en kijk plezier 

op onze website www.bsalbatros.nl 

 

Welkom op de Albatros 

Na de herfstvakantie is Niels van den Burg bij ons begonnen in groep 8. Wij hopen dat Niels 

snel zijn plek vindt op de Albatros en wensen hem een fijn schooljaar. 

 

Ouderbijdrage 

Elk jaar wordt er (in november) aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van 20 euro 

per kind om allerlei activiteiten voor de kinderen van onze school te bekostigen. Het betreft 

activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, School- en volksfeest, enz. Dit 

schooljaar wordt de ouderbijdrage in de week van 26 november van jullie rekening 

afgeschreven. 

 

Op tijd beginnen 

Wij willen graag op tijd beginnen op school. De eerste bel gaat om 8.25 uur en de leerkracht 

die buiten loopt, opent de deur zodat de kinderen naar binnen kunnen. De tweede bel gaat 

om 8.30 uur en dat is het moment dat wij starten met de les. Na de herfstvakantie is het de 

bedoeling dat ouders van kinderen vanaf groep 2 buiten afscheid nemen van hun kind. In 

groep 1 vragen wij de ouders om in de gang bij de tassen afscheid te nemen van hun kind 

zodat alle kinderen fijn en rustig naar binnen kunnen om juf een handje te geven en een 

plekje in de kring te zoeken.  

 

http://www.bsalbatros.nl/
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Trakteren 

Wij willen jullie vragen om de traktaties op school klein, simpel en het liefst gezond te 

houden. Om 10 uur eten wij fruit en drinken wij iets. Daar past prima een kleine, gezonde 

traktatie bij. Ook vinden veel ouders het fijn als ze via de groepsapp op de hoogte zijn van de 

traktatie die de volgende dag komt voor hun kind. Ouders kunnen dan rekening houden met 

wat ze daarbij nog wel of niet meegeven voor de pauze van 10 uur. Wij ervaren dat het in de 

onderbouw (groep 1 t/m 3) snel te veel wordt voor kinderen om naast het meegebrachte 

fruit ook nog een traktatie te eten. Communicatie over de traktatie via de groepsapp is 

daarvoor handig. 

 

‘Ik’ rapport 

Volgende week zijn de oudergesprekken. Het welbevinden van de kinderen staat in deze 

gesprekken centraal. Vanaf groep 5 hebben wij ouder en kind gesprekken. Deze week zullen 

de kinderen vanaf groep 5 op school een ‘ik’ rapport inkleuren. Zij beantwoorden daarmee 

12 stellingen. Een van die stellingen is bijvoorbeeld ‘Ik ga graag naar school.’ Dit rapport zal 

tijdens het ouder en kind gesprek besproken worden. 

 

Schoolfruit 

Vanaf volgende week ontvangen wij op school weer wekelijks fruit om samen met de 

kinderen te delen en te eten. Wij ontvangen voor drie dagen per week verschillende soorten 

fruit, tot en met de week van 19 april 2019. Kinderen maken kennis met allerlei verschillende 

soorten fruit en groente. Op onderstaande website staat welk fruit of groente de kinderen 

krijgen. Mocht jullie kind een keer iets echt niet lusten, dan kunnen jullie ander fruit 

meegeven voor die dag. Wij eten op woensdag, donderdag en vrijdag om 10 uur schoolfruit. 

Vanaf woensdag 14 november hoeven jullie de kinderen dan alleen maar drinken mee te 

geven voor de pauze van 10 uur op de woensdag, donderdag en vrijdag. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-

levering/Freshweb-B.V..htm 

 

Expressie groep 6-8 met aansluitend koffie/thee ouders 

Woensdag 21 november is de eerste keer expressie van dit schooljaar. Groep 6-8 gaat deze 

expressie verzorgen in het theater van onze school. Wij zijn heel benieuwd wat de kinderen 

op het podium allemaal laten zien. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, we 

beginnen om 11.00 uur. Aansluitend is er een kop koffie/of thee voor het publiek. Er kan 

even nagepraat worden en wij staan open voor tops en tips wat betreft het ‘reilen en zeilen’ 

op de Albatros.  

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-levering/Freshweb-B.V..htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-levering/Freshweb-B.V..htm
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Paardenmarkt, vrije dag van de kinderen 

Vrijdag 14 december is de jaarlijkse paardenmarkt in Goor. De kinderen hebben dan een 

vrije dag. In de schoolkalender stond de paardenmarkt op 7 december. Dit is dus niet goed. 

Vrijdag 7 december is daarom een gewone schooldag en vrijdag 14 december een vrije dag.  

 

Vertrouwenspersoon  

Vanaf dit schooljaar ben ik, Irene Verkuyten, de interne vertrouwenspersoon.  

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor onze leerlingen, collega’s maar ook voor u 

als ouder/verzorger.  

Wanneer een leerling behoefte heeft aan een gesprek om een probleem te bespreken, kan 

deze leerling bij mij terecht. In de komende periode zal ik de groepen langs gaan om de 

leerlingen hierover te informeren.  

 

Ook jullie als ouder(s)/verzorgers kunnen hiervoor bij mij terecht.  

Is de stap naar de leerkracht en of directie/IB te groot?  

Voelt u zich niet gehoord?  

Maakt u zich ergens zorgen om en weet u niet wat u het beste kunt doen? 

Dit zijn voorbeelden van redenen om contact met mij op te nemen. Alles wat er besproken 

wordt, is vertrouwelijk. Samen zullen we kijken wat het beste plan van aanpak is. 

 

U kunt mij altijd aanspreken, bellen of mailen. internevertrouwenspersoon@bsalbatros.nl  

Ik ben de hele week aanwezig op school. (groep 6/8) 

 

Belangrijke data november en december 

13-11-18 Ouder (en kind) gesprekken 

14-11-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  Ouder (en kind) gesprekken 

17-11-18 OUD PAPIER 

20-11-18 Nieuwsbrief 

21-11-18 Expressie groep 6-8 om 11.00 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

28-11-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

29-11-18 MR vergadering 

01-12-18 OUD PAPIER 

mailto:internevertrouwenspersoon@bsalbatros.nl
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04-12-18 Nieuwsbrief 

05-12-18 Sinterklaasfeest 

07-12-18 Gewone schooldag 

11-12-18 OR vergadering 

14-12-18 Paardenmarkt in Goor, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

15-12-18 OUD PAPIER  

18-12-18 Nieuwsbrief 

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

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

  ’s avonds kerstviering en buffet voor de kinderen 

21-12-18 Om 14.30 uur start de kerstvakantie tot en met 6 januari 2019 

05-01-19 OUD PAPIER 


