‘Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind’

Nieuwsbrief 3 september 2019

Een nieuw schooljaar
De laatste vrijdag in de vakantie hebben wij als team ons eerste teamoverleg voor dit
schooljaar gehad. Daarin hebben wij allerlei inhoudelijke en praktische zaken besproken met
elkaar. Wij werken samen vanuit een gezamenlijke missie:
‘Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het best bieden voor ieder kind’
Dit schooljaar zullen wij vandaaruit ook de samenwerking met de opvang verder
ontwikkelen. Wij zien daar een grote meerwaarde in voor een doorgaande ontwikkeling voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Gedurende het schooljaar zal ik jullie hierover op de hoogte
houden.

Nieuwe kinderen
Volgende week starten er drie kinderen bij ons op school in groep 1/2 met wennen. Wij
wensen Ryan Smit, Rens Nijkamp en Deon Vos heel veel plezier op de Albatros!

Gouden weken
De eerste vier weken van het nieuwe schooljaar noemen wij
de Gouden weken. Deze weken gebruiken wij om elkaar
goed te leren kennen. Binnen de groepen worden
verschillende activiteiten gedaan om de relatie tussen
kinderen en met de leerkracht verder te ontwikkelen. We
maken afspraken met elkaar zodat er een goede basis is
voor een fijne sfeer in de groep, een heel schooljaar lang!

Nieuwe boeken van de MR
De Medezeggenschapsraad van onze school
heeft jaarlijks een budget. Van dit budget
hebben zij het afgelopen jaar een tafel vol
met boeken aangeschaft voor onze
schoolbieb. Alle boeken zijn zo goed als
nieuw en met zorg uitgekozen. Ze zullen
zeker het leesplezier van de kinderen
vergroten. MR ontzettend bedankt voor deze
prachtige collectie! In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vinden jullie nog een extra informatiebrief over de bibliotheek op school.
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Klasbord
Naast Facebook zijn wij ook dit schooljaar gestart met Klasbord. Wij willen rond de
herfstvakantie het gebruik van Klasbord gaan evalueren.

Pannakooi
Op Facebook hebben jullie al kunnen lezen dat de ouderraad van de opbrengst van het oud
papier een pannakooi heeft gekocht voor de kinderen van de Albatros. De pannakooi wordt
al volop gebruikt door de kinderen. Ze vinden het helemaal geweldig om daar samen te
voetballen. Tijdens de Albastart vrijdag zal de pannakooi officieel geopend worden.

Patio
In de zomervakantie hebben wij nieuwe tegels gekregen in de patio. De wens van de
tuinouders was dat de patio ook onderhoudsvriendelijker zou worden. Er is een enthousiaste
groep ouders die samen met Esther de patio onderhoudt. Eén van de ouders heeft een
ontwerp gemaakt waarvan wij ontzettend blij werden. Volgens dit ontwerp heeft Sander
Langkamp (hovenier) de tegels in de patio gelegd. Afgelopen week zijn er houten elementen
ook door hem geplaatst. Deze houten elementen hebben wij gekregen van Reggehout.
Daarvoor willen wij Reggehout natuurlijk ontzettend bedanken!

Stagiaires
Dit schooljaar zijn er twee stagiaires in groep 1-2. Renske Zwiers is gisteren gestart en zij is er
dit schooljaar elke maandag en dinsdag. Lotte Mengerink is er tot november alle dagen
behalve de maandagmiddag en dinsdag.
Marijn van Vloten is Kanjertrainer. Zij is daarvoor opgeleid en wil nog graag meer
praktijkervaringen opdoen. Daarom loopt zij de eerste helft van dit schooljaar bij ons stage
op de maandag. Ze is gestart in groep 6/7.
Trakteren op school
Als kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren. Willen jullie de traktaties klein houden? Eén
kleine traktatie is voldoende naast het fruit en drinken om 10 uur. In de onderbouwgroepen
is het ook fijn om even in de groepsapp te delen wat er wanneer wordt getrakteerd. Ouders
kunnen daar dan rekening mee houden wat betreft het meegeven van fruit en drinken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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De contactouders voor het schooljaar 2019-2020
-

Groep 1/2: Marjan Hesselink en Lilian Lucassen

-

Groep 2/3: Nienke Scheepers en Ingrid Oosterveld

-

Groep 4/5: Jacqueline Assen en Sharon Bielderman

-

Groep 6/7: Maral Khachadorian en Natasja Bruijns

-

Groep 8: Marijke van Sermondt en Machteld Vrijman

Schoolzwemmen
Ook dit schooljaar gaan de kinderen van groep 4-5 weer schoolzwemmen in het zwembad in
Markelo. Vanaf januari zullen de kinderen van groep 3 ook mee gaan schoolzwemmen.
Schoolzwemmen doen wij altijd op de woensdagochtend, 1x in de 14 dagen.

Informatie avond
Dinsdag 17 september van 19 tot 21 uur is de informatie avond voor dit schooljaar. Wij
hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet. De leerkrachten zullen volgens onderstaand
schema vertellen wat de bijzonderheden zijn in hun groepen. Daarnaast hebben wij onze
partners uitgenodigd om jullie te laten zien wat zij doen. In het theater/speelzaal staan die
avond verschillende stands waar jullie kunnen kijken, informatie kunnen krijgen en vragen
kunnen stellen. Natuurlijk is er ook koffie en thee. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden
jullie een lijst met de partners die deze avond komen.
19.00 uur groep 1-2
19.20 uur groep 2-3
19.40 uur groep 4-5
20.00 uur groep 6-7
20.20 uur groep 8
Belangrijke data september
03-09-19

OR vergadering

06-09-19

Albastart 18.00 uur tot 20.00 uur

07-09-19

OUD PAPIER

09-09-19

Hoofdluiscontrole

11-09-19

Schoolzwemmen groep 4-5
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17-09-19

Informatie avond vanaf 19.00 uur

21-09-19

OUD PAPIER

25-09-19

Schoolzwemmen groep 4-5
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