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Nieuwsbrief  19 maart 2019  

Kijk hoe trots deze Kanjers zijn! Samen met juf Linsy hebben 

ze in de kring geluisterd naar een verhaal en daarna lekker 

gespeeld in de hoeken. Juf Linsy heeft het spelen begeleid, 

met deze prachtige bouwsels als resultaat. 

Wisten jullie dat juf Linsy bij ons op school onderwijsassistent 

is en ook de BSO verzorgt op de Albatros? 

 

 

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. Jullie hebben gisteren een 

uitnodiging gekregen, wij ontvangen graag de opgavestrookjes deze week terug. 

 

Buitenlesdag 

Dinsdag 2 april is de Nationale Buitenlesdag. Wij doen daar natuurlijk ook weer aan mee! Op 

deze dag geven leerkrachten een deel van de dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor de 

leerprestaties van kinderen, maar ook heel leuk! 
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Playbackshow groep 7 

Dinsdag 26 maart zal groep 7 een spectaculaire Playbackshow verzorgen. De show begint om 

18.00u en duurt tot ongeveer 19.00u. Het beloofd een spetterende show te worden, dus 

groep 7 zou het leuk vinden dat er zo veel mogelijk ouders, opa's en oma's en broertjes en 

zusjes komen kijken. Ook zijn alle andere kinderen van onze school natuurlijk van harte 

welkom om onze Playbackshow te bekijken. 

 

Streetwise 

Aanstaande vrijdag komt Streetwise naar onze school. Gisteren hebben de kinderen hierover 

een informatiefolder meegekregen. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de 

leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen vrijdag 

bij ons op school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's 

en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.  

Onze eigen verkeersouders zullen deze ochtend op school zijn om te helpen waar nodig. 

 

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?”  

“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 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 iedere week op de donderdag van 8.15 – 9.30 uur. 
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Belangrijke data maart en april 

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

22-03-19 Streetwise 

26-03-19 Playbackshow groep 7 om 18.00 uur 

27-03-19 Obstakelrun bij Doesgoor 

02-04-19 Nieuwsbrief 

  Buitenlesdag 

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 

 Schoolvoetbaltoernooi 

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 


