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

Nieuwsbrief 7 januari 2020

Gelukkig nieuwjaar
Wij wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar. Wij willen ook dit jaar weer het beste
bieden voor jullie kinderen. Samen met de kinderen, jullie en onze andere partners maken
wij er weer een mooi onderwijsjaar van!

Welkom op de Albatros
Na de Kerstvakantie zijn er weer een aantal nieuwe kinderen gestart bij ons op school. Sandi
Ibrahim in groep 4 en Djamaila van Beek, Tijn Rouwenhorst en Loeselot Oudejans in groep 1.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.

Leerkrachtwisseling
Nienke Hogenkamp is na de Kerstvakantie begonnen in de vervangingspool van stichting
Keender. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe leerkracht bij ons op school voor
de donderdag in groep 2-3 en de vrijdag in groep 4-5. De ouders van deze groepen zijn
hiervan al op de hoogte gebracht. Wij hopen zo snel mogelijk iemand te vinden die dit tot de
zomervakantie kan doen. Wij wensen Nienke heel veel succes in de vervangingspool.

Voorleestas voor groep 1-2-3
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de landelijke voorleesdagen. Tijdens deze dagen
staat het voorlezen aan kinderen centraal. Voorlezen is heel belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen. Dit jaar lezen we voor uit het prentenboekje ‘Moppereend’.
De kinderen van groep 1-2-3 krijgen een voorleestas voor thuis van de Bieb. Op woensdag 29
januari om 11.50 uur zijn jullie van harte welkom in ons theater om deze voorleestas samen
met jullie kind(eren) in ontvangst te nemen. De kinderen van groep 1-2-3 doen dan ook nog
een optreden op het podium. Komen jullie ook?

Regionale onderbouwdag 18 maart, kinderen groep 1-2-3 zijn vrij
Eén keer in de twee jaar wordt er een regionale onderbouwdag georganiseerd in Zwolle. Dit
jaar staat de persoonsvorming van het jonge kind centraal. Reden genoeg om daar met de
leerkrachten uit de onderbouw, intern begeleider en directeur naar toe te gaan. Dit betekent
dat de kinderen van groep 1-2-3 een vrije dag hebben.
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Boeken Bieb op school
Voor de Kerstvakantie hebben wij gezien dat er verschillende kinderen zijn die al langere tijd
boeken van de Bieb op school in huis hebben. Het is de bedoeling dat boeken maximaal 3
weken thuis zijn. Willen jullie boeken die jullie kinderen al langer in huis hebben deze week
inleveren op school? Dank jullie wel.

Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheidszorg
Iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur bij ons op school. Ouders/verzorgers
kunnen daar kosteloos gebruik van maken. Jullie kunnen alle vragen en zorgen die jullie
hebben rondom de opvoeding en ontwikkeling van jullie kind(eren) bespreken met Brenda
van der Veen (van Salut) of Marianne Oude Weernink (van de GGD). In de bijlage vinden
jullie de data en de tijden.

Peutergroep en kinderdagverblijf op de website
Op de website van de Albatros is naast de groepen van de basisschool ook een pagina
gemaakt voor de groepen van de peuters en kinderdagverblijf. De eerste foto’s en berichtjes
van december staan er op.

Gouden week na de Kerstvakantie
De eerste week na de Kerstvakantie is een gouden week. Na twee weken vrij, besteden we
in deze week weer even extra aandacht aan de onderlinge relaties. Dit doen we met behulp
van de Kanjertraining, vertrouwensoefeningen en andere energizers.

Trakteren op school
Als kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren op school. Wij willen jullie vragen om de traktatie
klein te houden. Eén kleine traktatie is echt voldoende. Ook willen we aangeven dat
verschillende ouders het fijn vinden om te weten als er getrakteerd wordt en wat dat dan is.
Ouders kunnen dan rekening houden met wat ze meegeven voor het fruitmoment voor de
pauze van 10 uur. Daarom de vraag of jullie de traktatie even in de groepsapp willen zetten.

Oud papier
Woensdag 8 januari komt de werkgroep oud papier bij elkaar om de voortgang van het oud
papier te bespreken. Op dit moment lopen wij er tegenaan dat wij te weinig mogelijkheden
hebben om het oud papier op zaterdag op te halen bij verschillende bedrijven. Naast het
papier dat wordt gebracht op zaterdag, is het papier dat wordt opgehaald een grote
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inkomstenbron. Op dit moment denken wij dat wij overgaan na een oud papier inzameling
1x in de maand. Wordt vervolgd.

Staking 30 en 31 januari
Eind januari worden er weer twee stakingsdagen georganiseerd. Wij onderschrijven zeker de
redenen om te staken: minder administratie, minder werkdruk, meer handen in de groepen,
beter salaris voor leerkrachten. Ook wij zien dat er steeds minder leerkrachten zijn/komen
en het een probleem is/wordt om voor elke groep een vaste leerkracht te krijgen. Daarom
willen wij ook een signaal afgeven. Dit gaan wij doen met een alternatief programma op
donderdag 30 januari. Vrijdagmiddag 31 januari laat het merendeel van het team op een
ander manier zien dat ‘de koek bijna op is’. Dit betekent dat de kinderen vrijdagmiddag 31
januari vrij zijn.
Donderdag 30-1-20 hebben de kinderen school van 8.30 uur tot 14.30 uur (normale
schooltijden)
Vrijdag 31-1-20 hebben de kinderen school van 8.30 uur tot 12.00 uur (middag vrij)
Wij communiceren nog wat wij deze dagen precies gaan doen met de kinderen en als team.

Belangrijke data januari en februari
21-01-20 MR vergadering
22-01-20 Schoolzwemmen groep 3-4-5
29-01-20 Optreden door kinderen voor ouders groep 1-2-3 om 11.50 uur in ons theater
29-01-20 OR vergadering
30-01-20 GMR vergadering
31-01-20 Vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij
01-02-20 OUD PAPIER
04-02-20 Nieuwsbrief
05-02-20 Schoolzwemmen groep 3-4-5
05-02-20 Expressie groep 4-5
06-02-20 Eerste rapport
12-02-20 Ouder (en kind) gesprekken
13-02-20 Ouder (en kind) gesprekken
14-02-20 Carnavalsfeest, vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij
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17-02-20 Voorjaarsvakantie tot en met 24-02-20
24-02-20 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
26-02-20 Schoolzwemmen groep 3-4-5
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