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Het team van de 

Albatros wenst 

jullie allemaal een 

heel gelukkig 

nieuwjaar! 

 

 

 

 

Luizenpluizen 

Maandag na de kerstvakantie zijn alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders. Er zijn 

verschillende kinderen (met name in groep 6-7-8) die neten/luizen hebben. De ouders van 

de betreffende kinderen zijn hiervan op de hoogte gebracht via de mail. 

Kanjerochtend 

In de eerste week na de kerstvakantie wordt er in de groepen opnieuw aandacht besteed 

aan de onderlinge relaties tussen kinderen en tussen de kinderen en de leerkracht. Dit wordt 

gedaan met kanjermaterialen, vertrouwensoefeningen, samenwerkingsvormen en 

energizers.  

Wij sluiten deze week af met een Kanjerochtend. Tijdens deze ochtend gaan de kinderen in 

groepjes verschillende spelletjes doen waarbij Kanjergedrag centraal staat. Hierbij moet je 

denken aan elkaar helpen, houden aan regels, omgaan met winst en verlies, samen genieten 

en plezier hebben. De kinderen moeten vrijdag gewoon zelf hun lunch meebrengen. Om 10 

uur krijgen ze fruit met ranja. 

Juf Kirsten start weer na haar zwangerschapsverlof 

Volgende week maandag en dinsdag is juf Kirsten op school om in de groepen 1 en 2-3 een 

dag mee te draaien en de kinderen te leren kennen. Donderdag 17 januari is haar eerste 

officiële werkdag in groep 2-3. Wij vinden het fijn dat juf Kirsten weer terug is bij ons op 

school en wensen haar heel veel succes en plezier in groep 1 en 2-3! 
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Dit betekent dat wij afscheid gaan nemen van juf Nienke in groep 1 en 2-3. Zij heeft met veel 

enthousiasme de vervanging van juf Kirsten geweldig gedaan. Wij willen haar hiervoor 

ontzettend bedanken. Juf Nienke gaat ons even 3 weken verlaten, maar vanaf vrijdag 8 

februari is ze weer 1 dag in de week terug bij ons op school in groep 4-5, tot aan de 

zomervakantie. De 3 weken die ze er niet is, zal juf Hilde in groep 4-5 zijn op de vrijdag. 

Werkmiddag dinsdag 5 februari 

Rondom de rapporten zijn er altijd veel administratieve werkzaamheden voor de 

leerkrachten. Ook is het fijn om als leerkrachten onderling dingen te kunnen bespreken. 

Daarom hebben wij dinsdag 5 februari een werkmiddag gepland. De kinderen hebben die 

dag een vrije middag vanaf 12 uur. 

Woensdag 6 februari expressie groep 1-2-3 

Er wordt al druk nagedacht over het programma voor expressie van groep 1-2-3. Wij 

beginnen 6 februari om 11 uur en iedereen die het leuk vindt, is van harte welkom om te 

komen kijken. De kinderen van groep 1-2-3 laten dan van alles zien en horen op het podium 

in ons prachtige theater. Na afloop staat er koffie/thee klaar en kan er nagepraat worden. 

Ook is er dan de mogelijkheid voor vragen en/of opmerkingen aan de directie van school. 

Rapport 1 en gesprekken 

Donderdag 7 februari gaat het eerste rapport van dit schooljaar mee. Naast 

woordwaarderingen en cijfers gaat er ook een overzicht van het leerlingvolgsysteem van cito 

mee. In de rapportgesprekken op 13 of 14 februari worden de resultaten door de leerkracht 

met ouders (en kinderen) besproken. Vanaf groep 5 zijn de kinderen van harte welkom bij de 

gesprekken. De kinderen van groep 8 ontvangen ook hun definitieve schooladvies voor het 

voortgezet onderwijs. Wij gaan er van uit dat de kinderen van groep 8 allemaal aanwezig zijn 

bij deze gesprekken. Voor de gesprekken van groep 8 wordt een kwartier gepland omdat 

naast het rapport ook het schooladvies wordt besproken.  

Wensen voor rapportgesprekken 

Woensdag 13 februari en donderdag 14 februari zijn de rapportgesprekken gepland. De 

gesprekken zijn ’s middags en vroeg in de avond. Kunnen jullie en bepaalde dag en/of tijd 

niet, willen jullie dat dan zo snel mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht via de mail of 

een briefje. Het mag ook doorgegeven worden via directie@bsalbatstros.nl en dan wordt het 

doorgestuurd naar de betreffende leerkracht(en). Wij ontvangen graag jullie wensen 

uiterlijk vrijdag 18 januari 2019. 

 

Zijn er dingen die jullie graag willen weten, vragen of bespreken, kom dan naar school. 

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! 

 

mailto:directie@bsalbatstros.nl
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Belangrijke data januari en februari 

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 

  GMR vergadering 

02-02-19 OUD PAPIER 

05-02-19 Nieuwsbrief 

  Werkmiddag team, alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

06-02-19 Expressie groep 1-2-3 om 11 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

07-02-19 Rapport 1 gaat mee 

13-02-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

Rapportgesprekken 

14-02-19 Rapportgesprekken 

16-02-19 OUD PAPIER 

18-02-19  Voorjaarsvakantie tot en met 22-02-19 

25-02-19 Hoofdluiscontrole 

 

 

 


