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Nieuwsbrief 5 februari 2019 

Wat hebben we genoten van het 

expressie uurtje van groep 1-2-3. Het 

was FANTASTISCH!! En zo leuk dat er 

zoveel ouders, opa’s en oma’s 

kwamen kijken en tijd hadden om 

even gezellig samen koffie te drinken 

en na te praten. Dank jullie wel voor 

de tops en tips! We nemen ze mee en 

als er iets is: kom binnen, bel of mail! 

Dank je wel ouders! 

Bij ons op school wordt er in verschillende werkgroepen volop 

meegedacht door ouders. Dit is voor ons ontzettend fijn en neemt 

ons veel werk uit handen. Wij werken samen om kinderen leuke 

en goede basisschooltijd te geven.  

Het oog wil natuurlijk ook wat! Prachtig hoe de ouders van de 

versiergroep de ingangen hebben aangekleed! Na de 

voorjaarsvakantie wordt de nieuwe carnavalsversiering 

opgehangen. We gaan in de vakantie eerst even de ramen 

wassen;) 

De Albatros staakt niet 
 
Vrijdag 15 maart is er een onderwijsstaking. De deuren van de Albatros gaan deze dag 
gewoon open. Wij doen niet mee aan de staking. 
 
Wie wil ons komen helpen in de MR? 
 
De MR van KBS De Albatros is voor volgend schooljaar op zoek naar een ouder die ons wil 
komen versterken. Aan het einde van dit schooljaar zal Léon Wolters (vader van Rick uit 
groep 8) stoppen als MR lid. We zijn daarom nu al op zoek naar een ouder die alvast mee wil 
kijken en die het leuk lijkt om uiteindelijk het stokje van Léon over te nemen.  
 
Wat is een MR? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat en denkt mee over allerlei 
beleidsmatige en strategische onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken 
hebben. We vergaderen zo’n zes keer per jaar. Naast een tweetal leerkrachten en een 
tweetal ouders is ook de directeur aanwezig bij de vergaderingen. 
De MR denkt mee over diverse onderwerpen zoals: de schooltijden, vakantiedagen, de 
groepsverdeling, communicatie tussen school-ouders-leerlingen, het schoolplan, de 
begroting, rapporten, toetsen en de tien minutengesprekken. De MR is dus iets anders dan 
de OR, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerlei (feestelijke) 
activiteiten op school. 
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Als er ouders zijn die interesse hebben om dit te gaan doen dan kun je informatie vragen of 
aanmelden bij ouders uit de MR of bij juf Rita (leerkracht groep 1) of juf Maike (leerkracht 
groep 7). Ook is het altijd mogelijk om geheel vrijblijvend mee te kijken bij een vergadering 
van ons. De eerstvolgende vergadering is 7 maart. 
Mochten er meerdere ouders zich aanmelden dan kunnen er verkiezingen komen omdat er 
op deze school in de MR twee leerkrachten en twee ouders mogen plaatsnemen. 
  
Heb je zin om mee te kijken of MR lid te worden laat het ons weten: 
Leon Wolters (vader van Rick Wolters groep 8) 
Maike Klein Gunnewiek (leerkracht groep 7) 
Rita Fokke (leerkracht groep 1) 
Karin Smits (moeder van Stein Vuurens groep 6) 
 

Machtiging  schoolreis 

Ouders van nieuwe kinderen bij ons op school hebben vorige week een 

machtigingsformulier meegekregen voor de bijdrage schoolreis. De schoolreis is dit jaar op 

donderdag 16 mei. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is de bijdrage van ouders 15 

euro en voor de kinderen van groep 5 tot en met 7 is de bijdrage 20 euro. Deze bedragen 

worden eind mei afgeschreven van jullie rekening. 

Parkeerbeleid  

Vanuit de gemeente/politie is ons gevraagd om na te denken over het parkeren in de 

Kievitstraat. Verschillende ouders, waaronder de verkeersouders van de Albatros, hebben 

ook aangegeven dat het met brengen en halen van kinderen erg druk is bij het oprit van 

school. Dit komt de veiligheid niet ten goede. Met alle medewerkers van de Albatros hebben 

we afgesproken om de eerste drie parkeerplekken naast de oprit vrij te laten voor kort 

parkeren, het ‘kiss & ride’ idee. Wij willen kijken of dit helpt om de verkeerssituatie veilig te 

houden. Daarnaast willen wij jullie vragen om zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar 

school te komen. Als jullie vragen of andere suggesties hebben, kunnen jullie daarmee 

terecht bij Chantal ten Dam. 

Lezen jullie thuis ook met je kind? 

Voorlezen is leuk en gezellig maar ook belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen van groep 8 hebben 

vorige week in het kader van de voorleesdagen 

voorgelezen bij de peuters. De kinderen van groep 1-2 

zijn gisteren naar de bieb geweest.  

 

Carnavalsfeest 

Vrijdag 1 maart vieren wij Carnaval op school. De kinderen mogen die dag verkleed op 

school komen. Verdere informatie volgt na de voorjaarsvakantie. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AmsCdC96&id=6600A5D6EEEF3C8280FA01381ABECE1882411B99&thid=OIP.AmsCdC96hZDd2b6uW87JjwHaGA&mediaurl=https://www.nationalevoorleesdagen.nl/wp-content/uploads/2018/04/NVD_logo_2019-kleur.png&exph=1069&expw=1318&q=voorleesdagen+2019&simid=607998661396399297&selectedIndex=1
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Belangrijke data februari 

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 

 

Sportinstuiven 

Woensdag 6 februari James Bondspel  

Een gigantische hype tijdens de gymlessen! Een nieuwe trefbalvariant dat vele kinderen al 

kennen. Klik hier voor meer informatie en om jouw kind aan te melden. 

Donderdag 7 februari Bootcamp 

Onze eigen spierbundel Matthias gaat een bootcampclinic geven. Durf jij de uitdaging aan? 

Kleine tip, neem een handdoek en een flesje water mee. Klik hier voor meer informatie en 

om jouw kind aan te melden. 

Woensdag 13 februari De vloer is lava 

Een nieuwe variant op apenkooi en voetje van de vloer. In de hele zaal worden obstakels 

geplaatst waar kinderen over heen kunnen rennen. Er is één tikker of twee tikkers in dit spel 

die probeert om alle kinderen zo snel mogelijk te tikken. Klik hier voor meer informatie en 

om jouw kind aan te melden. 

Maandag 18 februari en dinsdag 19 februari Goors Sportfestijn 

Op 18 en 19 februari organiseert het sportteam van ‘t Doesgoor een Sport- en springfestijn 

in de Mossendam. De zaal wordt opgedeeld in twee delen. In het ene deel zullen er clinics 

plaatsvinden door de plaatselijke sportverenigingen.  Aan de andere kant zullen er 

luchtkussens geplaatst worden en sportattracties waar ze gebruik van kunnen maken. 

Kosten bedragen €2.50,- per kind per dag. Dit kan betaald worden bij de ingang. Het 

evenement is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor het evenement geldt een limiet 

van 150 kinderen per dag, wees er dus snel bij! Klik hier om je aan te melden voor 18 

februari en klik hier om je aan te melden voor 19 februari. 

Woensdag 27 februari Levend slagbal 

Slagbal in de gymzaal? Dit wordt supergaaf voor de kinderen. Met deze variant worden er 

obstakels geplaatst waar de kinderen over heen moeten om een homerun te slaan! Dezelfde 

regels worden gehanteerd als normaal slagbal, maar dan in een volledig nieuw jasje. Klik hier 

voor meer informatie en om jouw kind aan te melden. 

Woensdag 28 februari James Bondspel 

Een gigantische hype tijdens de gymlessen! Een nieuwe trefbalvariant dat vele kinderen al 

kennen. Klik hier voor meer informatie en om jouw kind aan te melden. 
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