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

Nieuwsbrief 19 november 2020

Ouderbijdrage
Deze week hebben de ouders van de nieuwe kinderen bij ons op school een
machtigingsformulier meegekregen om in te vullen voor de penningmeester van de
ouderraad. Het is het fijnst dat wij een machtiging krijgen om jaarlijks de ouderbijdrage af te
kunnen schrijven.
Normaal gesproken is de ouderbijdrage 20 euro per kind per jaar. Dit jaar is de
ouderbijdrage éénmalig 10 euro per kind. Omdat er verschillende activiteiten niet door zijn
gegaan vanwege corona, zijn daar ook geen kosten voor geweest. Daarom is het op dit
moment haalbaar om 10 euro te vragen.
Alle ouders die ook vorig jaar al een machtiging hadden lopen, daarvan wordt eind
november de ouderbijdrage afgeschreven van hun rekening.
Alle ouders die nu een machtiging invullen, daarvan wordt eind januari de ouderbijdrage
afgeschreven van hun rekening.
Op deze manier is het voor de penningmeester het handigst verwerken.
Zijn hier nog vragen en/of opmerkingen over, mag je contact opnemen met Chantal ten
Dam, directie@bsalbatros.nl.

Medezeggenschapsraad
Naast de ouderraad heeft de Albatros ook een medezeggenschapsraad. Op de website van
school kun je hier meer over lezen www.bsalbatros.nl
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van een wijziging in de
medezeggenschapsraad (MR). Na vele jaren lid te zijn geweest van de MR heeft Karin Smits,
moeder van Stein in groep 8, besloten om dit schooljaar te stoppen. Wij willen haar
bedanken voor al haar inzet in de MR voor alle kinderen en ouders van de Albatros.
Rieke Oudejans, moeder van Loeselot in groep 1/2a heeft aangeven de plek van Karin in de
MR te willen overnemen. Daar zijn wij heel blij mee! Wij wensen Rieke heel veel plezier en
succes in deze rol.

Oud papier
Morgen, zaterdag 21 november, staat de oud papier container weer bij school. Deze is open
tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
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Schoen zetten
Maandag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. De kinderen van
de groepen 1 en 2 zetten hun gymschoen (die al op school is).
Volgende week ontvangen alle kinderen een uitnodiging voor het Sinterklaasfeest op vrijdag
4 december. Alle kinderen zijn vrijdag 4 december ’s middags vrij.

Schoolzwemmen groep 4-5 en groep 3-4
De zwembaden zijn weer open. Het schoolzwemmen gaat daarom weer door. Groepen 4 en
5 gaan nog twee keer schoolzwemmen dit schooljaar. Na de kerstvakantie gaan groepen 3
en 4 schoolzwemmen.

Playbackshow groep 7-8
De kinderen van groep 7-8 zijn bezig met het oefenen voor hun playbackshow. Volgende
week vrijdagmiddag gaan wij onder schooltijd met alle kinderen van de school kijken naar
hun spetterende optredens. Wij wensen alle kinderen al vast heel veel succes en plezier!
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