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Beste ouders, 
 
De eerste twee weken zitten er alweer op en er gebeuren mooie dingen op De Albatros! Vorige week 
vrijdag zaten we met alle leerlingen in de hal voor onze jaarlijkse startviering. Alle groepen hadden 
iets moois voorbereid. Leuke liedjes, dansjes en een rap kwamen voorbij met als afsluiting ons eigen 
Albatroslied, gezongen door alle leerlingen! Hieronder vind u nog een aantal foto’s. De filmpjes zijn 
vorige week al gedeeld via Parro. 
  
Privacy-voorkeuren via Parro 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal 
te delen. Via Parro kunt u uw voorkeuren doorgeven via de volgende 
stappen: 

• Ga naar het groepenscherm.  
• Tik op Privacy-voorkeuren.  
• Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn via de stipjes 
   op het potloodje achter het kind.     

Zo geeft u toestemming (of niet) voor het versturen van foto’s naar ouders van de klas of 
bijvoorbeeld gebruik in de nieuwsbrief. We ontvangen uw voorkeuren graag uiterlijk vrijdag 10 
september. Hartelijk dank alvast! 
 

Ziekmelden/Op tijd komen 
Wanneer u uw kind wilt ziekmelden of afmelden dan vragen we u dat 
telefonisch te doen tussen 08.05 uur en 08.30 uur. Andere zaken doorgeven 
kan ook via de mail, een telefoontje of door de leerkracht even aan te 
spreken op het plein.  
 
Denkt u eraan dat uw kinderen op tijd op school moeten zijn? De eerste bel 
gaat om 08.25 uur. Om 08.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen. 

Als kinderen te laat binnen komen is dat erg vervelend voor de leerkracht en de leerlingen die op dat 
moment al uitleg krijgen of stil aan het lezen zijn. 
 
Studiedagen 
In de jaarkalender staan een aantal studiedagen vermeld. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij! Op 
de website stond ten onrechte vermeld dat 28 maart 2022 een studiedag zou zijn. Dit is inmiddels 
aangepast. Voor de zekerheid vindt u hieronder de data van onze studiedagen zoals ze ook in de 
jaarkalender en op de website staan. 

 
15 oktober 2021  
28 februari 2022 
3 juni 2022 
27 juni 2022 
 
 

 



Kanjer 
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de Gouden weken. We werken in de 
groepen aan groepsvorming doormiddel van leuke spelletjes en energizers, maar maken ook 
afspraken over wat we verwachten van elkaar en hoe we met elkaar omgaan. Onze leerlingen krijgen 
ook Kanjerlessen en oefeningen zoals het geven van complimenten aan elkaar. Het is mooi om te 
zien met hoeveel enthousiasme onze meesters en juffen met de leerlingen aan het werk zijn! Heeft u 
thuis uw kind ook al een compliment gegeven voor iets wat hij of zij goed heeft gedaan? Mooi om te 
zien hoe ze daarvan gaan 
groeien en stralen! 
 
 
 
 
 
 
Albastart 
Volgende week vrijdag 10 september staat onze gezamenlijke startactiviteit Albastart gepland! Dit 
jaar houden we een foto-speurtocht door de wijk. Vandaag hebben alle oudste leerlingen een 
uitnodiging meegekregen naar huis. Graag uiterlijk woensdag 8 september het aanmeldstrookje weer 
inleveren bij de groepsleerkracht. We starten om 18.00 uur. U komt toch ook? 
 
Vanuit de OR: papiercontainer 
Wij zijn op zoek naar hulpouders voor de oud 
papiercontainer! Kunt u helpen en heeft u tijd op 
zaterdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur? Laat het 
ons weten! Graag mailen naar: Annette Grootoonk: 
a.grootoonkdevos@gmail.com 
 
Agenda september/oktober 

04-09 Oud papier 

09-09 U ontvangt informatie uit de groepen (filmpje) 

10-09 Albastart 18.00 uur 

18-09 Oud papier 

02-10 Oud papier 

04-10 Zorggesprekken 

06-10 Start Kinderboekenweek 

07-10 OR-vergadering 

13-10 Kijkavond (vorm afhankelijk van de dan geldende maatregelen) 

15-10 Studiedag team, leerlingen vrij! 

15-10 Start Herfstvakantie (18 – 22 oktober) 

25-10 Weer naar school om 08.25 uur 

 
Iedereen een heel fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
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