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Nieuwsbrief  7 mei 2019 

Ook dit jaar doen wij natuurlijk weer mee met de 

schoolfeestoptocht. De werkgroep van ouders en 

leerkrachten is al volop bezig met de uitwerking 

van het thema dromen. Aanstaande woensdag is 

het eerste knutselmoment van 11 tot 12 uur. Als 

er nog ouders zijn die willen komen helpen, kan 

dat. Graag even doorgeven aan juf Maike of juf 

Anouk. Het belooft weer een prachtige bijdrage 

te worden van de Albatros! 

Nieuwe boeken voor de schoolbieb 

Voor de meivakantie is de collectie van de schoolbieb vernieuwd. Het was een hele klus! Alle 

boeken inleveren, uitzoeken welke gewisseld moeten worden en dan de nieuwe collectie 

weer in de boekenkasten zetten. Gelukkig hadden wij hulp van onze biebouder Karin Smits 

en onze leescoördinator van de bieb Jorike Dekkers. Dames ontzettend bedankt voor jullie 

inzet. Leesplezier begint met een mooi boek en dat moet nu zeker weer lukken! 

Aanstaande donderdag komt Jorike in iedere groep de kinderen vertellen welke leuke, 

nieuwe boeken er allemaal in de bieb staan om te lezen. De kinderen mogen ook altijd een 

boek van de schoolbieb lenen om thuis te lezen. Elke dag thuis een kwartiertje lezen helpt 

om een goede lezer te worden. Welk boek is jouw kind op dit moment aan het lezen thuis? 

Verkeersouders 

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 

Gisteren hebben alle kinderen de brief over de avondvierdaagse meegekregen. Wij 

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

envelop) graag uiterlijk woensdag 8 mei terug op school.  

Klasbord 

Deze week ontvangen ouders/verzorgers een mail van de leerkracht om lid te kunnen 

worden van Klasbord. 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. Foto’s op Klasbord zijn alleen voor 

eigen gebruik. 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. Klasbord is via de Klasbord-website of via de Klasbord-app te 

volgen 
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Typen & Tekstverwerken 

Na de zomervakantie start Lianne ten Heggeler weer met een cursus typen & 

tekstverwerken bij ons op school. Zij doet dit op de woensdagmiddag. Maandag 8 juli is er 

een informatie avond over de cursus. Woensdag 4 september is de eerste les. Gisteren 

hebben de kinderen in de bovenbouw (die de cursus nog niet hebben gevolgd) een 

informatiebrief meegekregen hieronder. Wil je verzekerd zijn van een plekje, is het 

verstandig om nu al even contact op te nemen met Lianne voor opgave of verdere 

informatie: Bel (0547) 333566 of mail naar: Ltenheggeler@home.nl 

Schoolreisbijdrage 

Donderdag 16 mei gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis! Voor de meivakantie 

hebben de kinderen de uitnodiging ontvangen. Om het schoolreisje ieder jaar weer mogelijk 

te maken, vragen wij ouders om een bijdrage. Hiervoor hebben jullie de ouderraad een 

machtiging gegeven. Voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) is de bijdrage 15 euro en voor de 

bovenbouw (groepen 5 t/m 7) is dat 20 euro. Deze bedragen worden aan het einde van deze 

maand van jullie bankrekening afgeschreven. 

 

Belangrijke data april en mei 

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 Expressie groep 7 om 11 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

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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