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www.bsalbatros.nl 

Op de website van school kunnen jullie allerlei 

informatie vinden. Zo hebben wij de leerdoelen 

wat betreft rekenen en taal onder het kopje 

‘Onderwijs’ geplaatst. Ook worden er vanuit de 

groepen berichtjes geplaatst onder het kopje 

‘Groepen’ en het kopje ‘Kanjer’. Voor de 

herfstvakantie zijn deze pagina’s aangevuld. 

Hebben jullie dat al gezien? 

Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, ideeën wat 

betreft de informatie op de website van school, 

horen wij dat graag. 

Naast de website gebruiken wij Facebook om berichten vanuit school te delen. Leerkrachten 

gebruiken daarnaast Klasbord om foto’s vanuit de groep te delen. Hebben jullie nog geen 

Klasbord en willen jullie dat wel graag? Stuur dan de leerkracht even een mailtje. 

Uitbreiding met peutergroep 

Het aantal peuters bij ons op school neemt toe. Daarom komt er een tweede peutergroep bij 

ons op school. De huidige peutergroep gaat verhuizen naar het hoekenlokaal. De nieuwe 

combi KDV-peutergroep komt dan in het huidige peuterlokaal. De komst van de tweede 

peutergroep heeft er voor gezorgd dat wij de hoeken van het hoekenlokaal hebben 

verplaatst naar de gang bij groep 1/2 en het crea/hoekenlokaal bij groep 2/3. Wij hebben er 

voor gekozen om de peutergroep naast de kleutergroep te plaatsen zodat wij nog mooier 

kunnen werken aan een doorgaande ontwikkeling van peuter naar kleuter. 

Interne vertrouwenspersoon  

Op onze school ben ik, Irene Verkuyten, de interne vertrouwenspersoon.  

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor onze leerlingen, collega’s maar ook 

voor jullie als ouder/verzorger.  

Wanneer een leerling behoefte heeft aan een gesprek om een probleem te 

bespreken, kan deze leerling bij mij terecht. Ik ben bij bijna alle groepen 

geweest om mijzelf als vertrouwenspersoon voor te stellen. Volgende week 

zorg ik dat alle groepen aan de beurt zijn geweest.  

Ook jullie als ouder(s)/verzorgers kunnen hiervoor bij mij terecht.  

Is de stap naar de leerkracht en of directie/IB te groot? Voelt u zich niet gehoord?  

Maakt u zich ergens zorgen om en weet u niet wat u het beste kunt doen? 

Dit zijn voorbeelden van redenen om contact met mij op te nemen. Alles wat er besproken 

wordt is vertrouwelijk. Samen zullen we kijken wat het beste plan van aanpak is. 
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Jullie kunnen mij altijd aanspreken, bellen 0547-273806 of mailen i.verkuyten@keender.nl. 

Ik ben de hele week aanwezig op school (groep 8). 

Wennen op de Albatros 

Célina Schijven en Christian Soume zijn begonnen met wennen in groep 1/2. Wij wensen de 

kinderen heel veel plezier op de Albatros. 

Her-controle fietsen groep 4 t/m 8 

Alle fietsen zijn vorige week gecheckt door de mensen van VVN en onze verkeersouders. Aan 

een aantal fietsen moest nog iets gebeuren. Deze worden donderdag 14 november opnieuw 

gecontroleerd. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe verkeersouder erbij voor volgend schooljaar. 

Heb je hier belangstelling voor, horen wij dat graag. Wil je meer informatie hierover, kan dat 

natuurlijk ook. Vraag het gerust aan Chantal ten Dam, directie@bsalbatros.nl, 0547-273806. 

Ouderbijdrage 

Elk jaar wordt er (in november) aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van 20 euro 

per kind om allerlei activiteiten voor de kinderen van onze school te bekostigen. Het betreft 

activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, School- en volksfeest, enz.  

De ouderraad organiseert ieder jaar een schoolreisje. Hiervoor wordt van alle ouders een 

bijdrage gevraagd (in april). Voor de kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) 15 euro en 

voor de kinderen in de bovenbouw (groep 5 t/m 7) 20 euro. 

Voor beide bedragen vraagt de penningmeester van de ouderraad een machtigingsformulier 

in te vullen. Dit is éénmalig wanneer jullie kind op school begint. Jaarlijks worden dan de 

genoemde bedragen afgeschreven van jullie rekening. In de schoolgids staat de hoogte van 

het bedrag voor de ouderbijdrage en het bedrag voor het schoolreisje. 

Eerste Heilige Communie 

In januari 2020 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor 

kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. De ouders van groep 4 hebben de 

informatie in hun mailbox gekregen via de school. De Eerste Heilige Communievieringen 

voor de Heilige Geest parochie zijn ingepland op zondag 07 juni 2020. Opgave vóór 22 

november 2019: secretariaat@pastoraalteam.nl  

Expressie 

Deze maand verzorgen zowel groep 6-7 als groep 8 een expressie moment. Groep 6-7 bijt dit 

jaar het spits af op woensdag 13 november om 11 uur. Groep 8 is op woensdag 27 november 

aan de beurt. Ouders, opa’s, oma’s, vrienden, iedereen is uitgenodigd om te komen kijken 

en te genieten van de voorstellingen. Na afloop is er een kopje koffie/thee. Wij vinden het 

altijd fijn om te horen wat jullie goed vinden gaan op school en wat volgens jullie beter kan. 

Daarom nodigen wij jullie uit dit kenbaar te maken op de ‘tops’ en ‘tips’ bladen die bij de 

koffie/thee hangen. 
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Schoolfruit 

Zoals jullie in de informatie over het schoolfruit (hiervoor) kunnen lezen, krijgen de kinderen 

vanaf volgende week op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school. Om 10 uur gaan 

wij fruit eten met de kinderen. Jullie hoeven deze dagen alleen drinken mee te geven voor 

10 uur (en de lunch voor 12.00 uur). Via de contactouders laten wij weten welk fruit er op 

welke dag gegeten wordt. Mocht jullie kind dit echt niet lusten, mag je als ouder voor die 

dag ander fruit meegeven.  

Beterschap 

Esther Spijkerman (onze conciërge) komt vandaag thuis uit het ziekenhuis. Haar 

ziekenhuisverblijf is iets langer geweest dan gepland. Gelukkig kan ze vandaag toch naar huis 

en wij wensen haar een voorspoedig herstel thuis. 

Belangrijke data november 

06-11-19 Ouder en kind gesprekken 

07-11-19 Ouder en kind gesprekken 

12-11-19 Start schoolfruit 

13-11-19 Schoolzwemmen groep 4-5 

13-11-19 Expressie groep 6-7 om 11 uur 

14-11-19 Her-controle fietsen groep 4 t/m 8 

16-11-19 Oud papier 

26-11-19 MR vergadering 

27-11-19 Schoolzwemmen groep 4-5 

27-11-19 Expressie groep 8 om 11 uur 

 


