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Nieuwsbrief 5 maart 2019  

 

Welkom op de Albatros 

Na de voorjaarsvakantie is Marly van der Ploeg bij ons begonnen in 

groep 1. Ruben Woestenenk en Jarno Kruidbos zijn begonnen met 

wennen op de Albatros. Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij 

juf Rita, juf Kirsten en alle andere kinderen in groep 1.  

 
Open dag 
 
Woensdag 13 maart 2019 is onze jaarlijkse open dag. Die ochtend tussen 8.30 uur en 12.00 
uur en ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen op de Albatros. Ben je op zoek naar een school voor je kind? Ken je iemand 
die op zoek is naar een school? Jullie zijn van harte uitgenodigd op onze Kanjerschool.  
Wij werken samen met kinderopvang Hof van Twente aan een doorgaande ontwikkeling 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Natuurlijk kan er tijdens de open dag ook een kijkje worden 
genomen bij de peutergroep, BSO en kinderdagverblijf. Onze eigen onderwijsassistent Linsy 
Hollink is tevens één van de pedagogisch medewerkers van de BSO. Ook op deze manier 
werken wij samen binnen een vertrouwde omgeving: onderwijs en opvang onder één dak! 
 
 
Www.bsalbatros.nl 
 
De website is weer helemaal actueel. Er staan verschillende stukjes op vanuit de groepen. 
Ook onder het kopje Kanjer kun je lezen en kijken wat er in de verschillende groepen is 
gedaan tijdens de Kanjerlessen. Veel lees- en kijkplezier! Als jullie nog tips op suggesties 
hebben wat betreft de website, horen wij dat natuurlijk graag. 
 
 

Luizenvrij 

Vorige week maandag hebben de ouders van de luizenwerkgroep alle kinderen van de 

Albatros gecontroleerd. Wij kunnen jullie mededelen dat wij luisvrij zijn! “Elke week kammen 

en kijken, doet hoofdluis wijken”. Dank jullie wel voor de medewerking. 

 

Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheidszorg  

“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 
“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 
“Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets 
wil doen. Hoe moet ik daarmee omgaan?” 
“Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon 
gaat slapen?”  
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“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar 
helpen?”  
“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we 
kunnen dit niet betalen.” 
“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen 
over de kinderen.” 
 
De jeugdverpleegkundige van GGD JGZ of de schoolmaatschappelijk werker van Salut 
hebben iedere week een inloopspreekuur binnen KBS De Albatros. U kunt hier zonder 
afspraak gebruik van maken. U kunt bij ons terecht voor tips en advies bij eenvoudige 
opvoedvragen zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling.  
Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw kind, 
problemen binnen de school of omdat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft.  
Loop gerust bij ons binnen voor een luisterend oor en een deskundig advies.  
 
Het inloopspreekuur is op de donderdag van 8.15 – 9.30 uur in de nieuwe kantoorruimte 
aan de onderbouwkant. 
 

 

Facebook  

De conclusie van de enquête onder ouders wat betreft het plaatsen van foto’s 

op Facebook was voor ons positief. Op een enkeling na, vinden alle ouders het 

prima dat wij foto’s van hun kind(eren) plaatsen op Facebook. Facebook is voor 

ons een belangrijk middel om onze school te laten zien aan de buitenwereld. 

Naast Facebook willen wij in het nieuwe schooljaar starten met een besloten app om op 

deze manier ook foto’s en informatie te kunnen delen binnen de verschillende groepen van 

onze school. Na de meivakantie gaan wij een pilot draaien om te kijken wat voor ons een 

geschikte app is. Wij houden jullie hierover op de hoogte. 

 

Avondvierdaagse  

Dit schooljaar is de avondvierdaagse van dinsdag 21 mei 

tot en met vrijdag 24 mei. Namens onze school zitten 

Nienke Scheepers (moeder van Fleur groep 1) en Joanna 

Burzawa (moeder van Arthur groep 2) in de organisatie. 

Wij wensen de organisatie heel veel succes! 

 

Eten en drinken 

Wij hebben reacties gekregen dat kinderen niet altijd alles opeten en drinken op school. Ook 

vragen ouders zich af of er voldoende tijd is om te eten en drinken. Er staat op het rooster 

een kwartier om te eten en drinken. Voor de midden- en bovenbouw ervaren wij dat dit 

voldoende tijd is. Voor de onderbouw is dit niet voor alle kinderen voldoende tijd en wordt 
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er daarom meer tijd genomen om te eten en drinken (20 tot 30 minuten). Voor ons is het fijn 

als kinderen eten en drinken meekrijgen dat ze ook op kunnen krijgen. Op die manier 

kunnen wij er ook beter op toezien dat de bekers en trommels leeg gaan. Alleen de beker 

van 12 uur kan in de krat worden gezet die in de koelkast gaat. Het andere eten en drinken 

blijft in de tas aan de kapstok. Voor de onderbouwgroepen is het fijn dat er in de groepsapp 

wordt gedeeld wanneer en wat er getrakteerd wordt. Dan kunnen ouders daar rekening mee 

houden met het meegeven van fruit. Mochten er nog onduidelijkheden of vragen over zijn, 

kunnen jullie altijd overleggen met de groepsleerkracht. 

 

Afscheid juf Tosca 

Juf Tosca gaat de tweede helft van haar LIO stage op een andere school doen. Wij wensen 

haar heel veel plezier en succes. Dit betekent dat meester Casmaran tot de meivakantie ook 

op de vrijdag gaat werken in groep 4/5. Juf Nienke kan dan op de vrijdag samen met juf Irene 

groep 6/8 doen. Dit betekent dat groep 6/8 op de ochtend wordt gesplitst en op de middag 

juf Nienke de groep draait. Juf Irene ondersteunt waar nodig, heeft dan ook tijd om 

individueel met kinderen in gesprek te gaan en administratieve werkzaamheden voor de 

groep te verrichten. 

 

Ouderbijeenkomst Online veiligheid 

Woensdag 3 april om 19.30 uur hebben wij een ouderbijeenkomst gepland over Online 

veiligheid. Kinderen experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. 

Kinderen experimenteren ook op internet. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Bianca Garritsen 

van bureau Halt hierover. Ook vertelt ze over verschillende opvoedvaardigheden met daarbij 

tips om met je kind te praten over veilig gedrag op internet. 

Alle ouders/verzorgers zijn hierbij van harte uitgenodigd. Voorafgaand aan deze ouderavond 

komt Bianca Garritsen op maandag 1 april in groep 7 dit onderwerp bespreken. In de week 

van 18 maart ontvangen jullie een uitnodigingsbrief met opgavestrookje. 

 

Belangrijke data maart en april 

06-03-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

07-03-19 MR vergadering 

13-03-19 OPEN DAG 

16-03-19 OUD PAPIER 

19-03-19 Nieuwsbrief 

  OR vergadering 

  GMR vergadering 
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20-03-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

22-03-19 Streetwise 

26-03-19 Playbackshow groep 7 om 18.00 uur 

02-04-19 Nieuwsbrief 

03-04-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  Ouderbijeenkomst Online veiligheid om 19.30 uur 

06-04-19 OUD PAPIER 

10-04-19 Expressie groep 4-5 om 11.00 uur, aansluitend koffie/thee belangstellenden 

11-04-19 MR vergadering 

12-04-19 Koningsspelen 

14-04-19 Palmzondag 

16-04-19 t/m 18-04-19 Eindtoets groep 8 

17-04-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

18-04-19 Witte donderdag 

  Kanjerdiploma gaat mee 

 GMR vergadering 

19-04-19 Goede vrijdag, meivakantie, alle kinderen zijn vrij tot en met 5 mei 

20-04-19 OUD PAPIER 
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