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Nieuwsbrief  4 juni 2019 

Vanuit de ouderraad… 

In januari zijn we gestart met het bedenken van het thema voor de schoolfeestoptocht. Het thema 

dit jaar is ‘dromen’ en we zijn met juf Anouk, juf Maike en een aantal ouders bezig geweest met de 

uitwerking hiervan. We hebben de voorbeelden gemaakt per groep en de kinderen zijn inmiddels ook 

al druk geweest met knutselen. Ze hebben gisteren de laatste knutseldag gehad dus het meeste is af. 

Wat fijn dat we ook dit jaar weer zoveel hulp hebben gehad van ouders!  

Bij het thema ‘dromen’ hebben we een indeling moeten 

maken welke groep wat gaat worden. Met groep 1 gaan we 

schaapjes tellen, de jongens van groep 2/3 worden de 

beroemde Klaas Vaak/ zandmannetje. De meisjes van groep 2 

worden een prachtige tandenfee. Groep 4/5 maakt ons weer 

even wakker met de wekker en groep 6/7 jongens gaan weer 

slapen, lekker naar bed. De meisjes van groep 6/7 willen deze 

dromen graag vangen en hebben een prachtige dromenvanger 

gemaakt. Groep 8 sluit af met nachtmerries/ monsters (onder 

je bed).  

In de tussentijd zitten andere ouders van de ouderraad ook 

niet stil, het oud papier staat altijd op onze lijst. Hoe meer oud 

papier we hebben, hoe hoger de opbrengsten zijn. We kunnen 

van dit geld bijschieten voor het kamp van groep 8, de schoolreisjes en andere activiteiten. Daarnaast 

lukt het ons soms iets extra’s te doen, zoals het nieuwe buitenspeelgoed van het afgelopen jaar. Wil 

je graag helpen met het oud papier? Laat het ons weten, hulp is altijd welkom. 

Schoonmaakavond 

Aanstaande donderdag 6 juni is de jaarlijkse schoonmaakavond voor groep 1-2-3. Na een 

jaar lang intensief spelen en werken met de materialen in de onderbouw, is het weer fijn dat 

ze gepoetst worden en lekker schoon zijn voor het nieuwe schooljaar. Iedereen is van harte 

welkom om te komen helpen. We starten om 18.30 uur, maar je mag ook gerust iets later 

komen. Ouders van de onderbouw die niet kunnen helpen donderdag, willen wij vragen om 

zo nodig een tas met speelgoed thuis schoon te maken.  

Vrije dag groep 1-2-3 

Aanstaande vrijdag 7 juni hebben de kinderen van groep 1-2-3 nog een extra vrije dag. 

Studiedag 

Dinsdag 11 juni, de dag na Pinksteren, hebben alle kinderen nog een vrije dag. Wij hebben 

dan een studiedag en gaan werken aan het schoolplan voor de komende 4 jaar en het 

jaarplan voor volgend schooljaar. Centraal hierbij staat ons moto voor de komende 4 jaar:  

‘Samen bieden wij het beste voor ieder kind’ 
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Schoolfotograaf 

Donderdag 13 juni komt de schoolfotograaf op school. Er worden foto’s gemaakt van alle 

kinderen individueel, broertjes en zusjes samen en een groepsfoto van de hele groep. Na 

schooltijd (vanaf 14.30 uur) is er nog de mogelijkheid om een foto te laten van broertjes en 

zusjes met broertjes en zusjes die niet op de Albatros zitten.  

Belangrijke data juni 

05-06-19 Informatie avond Heilig Vormsel voor ouders groep 7 in Delden 

06-06-19 Schoonmaakavond onderbouw vanaf 18.30 uur 

07-06-19 Vrije dag voor de kinderen van groep 1 t/m 3 

10-06-19  Pinksteren en dinsdag 11-06-19 studiedag zijn alle kinderen vrij 

12-06-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  MR vergadering 

13-06-19 Schoolfotograaf 

15-06-19 OUD PAPIER 

16-06-19 Vaderdag 

18-06-19 Nieuwsbrief 

21-06-19 Werkmiddag, alle kinderen zijn om 12 uur vrijdag 

 Tuinonderhoud patio van 11.00 uur tot 12.00 uur 

26-06-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

27-06-19 Schoolfeestvoorstelling 

29-06-19 Schoolfeestoptocht 

 


