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Nieuwsbrief  16 april 2019  

Vanmorgen hebben de jongste kinderen van de basisscholen 

op de Whee (groepen 1) samen met de peuters spelletjes 

gedaan op het schoolplein van de Albatros. Dit was 

georganiseerd door de buurtsportcoaches in samenwerking 

met kinderen van de Waerdenborch. Het was opnieuw 

schitterend om te zien hoe enthousiast iedereen was! 

Fietsexamen groep 7 

Donderdag 4 april hebben de kinderen van groep 7 hun 

fietsexamen gedaan. Eerst stapten ze op de fiets voor het praktijkexamen en daarna volgde 

er een theoretische toets. Het was best wel spannend allemaal maar het is heel goed 

verlopen, iedereen is geslaagd! De verkeersouders hebben deze dag helpen verzorgen 

samen met de mensen van Veilig Verkeer Nederland. Dank jullie wel daarvoor. 

Voor volgend schooljaar zijn wij nog op zoek naar twee nieuwe verkeersouders. Onze 

huidige verkeersouders Olga ten Have en Marijke van Sermondt, willen graag volgend jaar 

twee nieuwe ouders helpen om de taak van verkeersouder van hun over te nemen. Lijkt het 

jou leuk om als verkeersouder de kinderen van de Albatros te helpen en begeleiden bij alles 

wat met verkeer te maken heeft, laat dat dan even weten via directie@bsalbatros.nl Als er 

nog vragen over zijn, horen wij dat natuurlijk ook graag. 

Avondvierdaagse 

Van 21 mei t/m 24 mei is de jaarlijkse avondvierdaagse. Maandag na de meivakantie gaat 

hierover een informatiebrief met opgavestrookje mee met de kinderen naar huis. Wij 

ontvangen de opgavestrookjes (samen met het inschrijfgeld van 4 euro in een gesloten 

envelop) graag uiterlijk woensdag 8 mei terug op school.  

Klasbord 

Naast Facebook willen wij na de meivakantie ook uitproberen hoe het is om te werken met 

Klasbord. Klasbord is een gesloten en veilige omgeving. De leerkracht bepaalt wie de klas kan 

volgen. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de 

leerkracht zijn geaccepteerd. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Klasbord is via de 

Klasbord-website of via de Klasbord-app te volgen. Foto’s op Klasbord zijn alleen voor eigen 

gebruik. In de week na de meivakantie ontvangen ouders/verzorgers een mail van de 

leerkracht om lid te kunnen worden van Klasbord van  de groep van jullie kind(eren). Als je 

als ouder lid wordt, gaan wij er ook van uit dat je akkoord gaat met het plaatsen van foto’s 

van jouw kind op Klasbord.  Voor de zomervakantie zullen wij Klasbord evalueren en 

besluiten of wij hier volgend schooljaar mee verder gaan. 

Schoolfruit 

Deze week is de laatste week dat de kinderen dit schooljaar schoolfruit krijgen. De afgelopen 

20 weken hebben de kinderen verschillende soorten fruit gegeten op de woensdag, 

donderdag en vrijdag op school. 
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Website 

Zo voor een vakantie zorgen de leerkrachten er voor dat de groepspagina en de kanjerpagina 

op de website van school weer gevuld worden met nieuwe berichtjes. Er is al weer het een 

en ander geplaatst. Hebben jullie het al gezien op www.bsalbatros.nl 

Nieuwe kinderen na de meivakantie 

Na de meivakantie starten Ilja en Yoëlle Dreteler bij ons in groep 1. Zij zijn in Goor komen 

wonen. Fenna Wolff en Tess Vincent gaan na de meivakantie starten met wennen in groep 1. 

Wij wensen alle vier de meiden heel veel plezier bij ons op school! 

 

Belangrijke data maart en april 

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 

06-05-19 Hoofdluiscontrole 

07-05-19 Nieuwsbrief 

09-05-19 MR vergadering 

12-05-19 Moederdag 

15-05-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

16-05-19 Schoolreis groep 1 t/m 7 

18-05-19 OUD PAPIER  

21-05-19 Nieuwsbrief 

22-05-19 OR vergadering 

27-05-19 Kamp groep 8 t/m 29-05-19 

 GMR vergadering 

29-05-19  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

30-05-19  Hemelvaart en vrijdag 31-05-19 zijn alle kinderen vrij 
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