SCHOOLJAAR 2021/2022

NIEUWSBRIEF 4
Beste ouders,
Het wordt frisser buiten en dat merken we. Vorige week hebben we de CV installatie van onze school
moeten laten repareren, gelukkig op tijd. We zijn klaar voor de koudere maanden! En zoals u
regelmatig ziet en leest in onze ouderapp Parro gebeuren er weer mooie dingen op De Albatros! Het
eerstvolgende feestje is de Kinderboekenweek.
Kinderboekenweek
Volgende week dinsdag 5 oktober begint op onze school de
Kinderboekenweek! Het thema is: Worden wat je wil. We starten
met alle groepen samen in ons theater met een optreden en het
gezamenlijk zingen van het themalied van Kinderen voor
Kinderen. Op vrijdag 8 oktober is de voorleeswedstrijd van groep
7/8. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het thema en
dat willen we graag aan u laten zien tijdens de kijkavond op
woensdag 13 oktober. Het themalied van de Kinderboekenweek
door Kinderen voor Kinderen is te vinden in deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
Kijkavond
U bent van harte welkom op woensdag 13 oktober van 18.00 – 19.00 uur om een kijkje te komen
nemen op onze school en in de klas van uw kind(eren). Om te drukke gangpaden en klaslokalen te
voorkomen gaan we in 2 tijdvakken werken. Volgende week ontvangt u van ons via Parro de exacte
invulling hiervan. U komt toch ook? De koffie staat klaar!
Ouderavond
Volgende week maandag 4 oktober en woensdag 6 oktober staan de
ouder-kindgesprekken gepland. U heeft zich hiervoor via Parro al in
kunnen schrijven. We willen u vragen om gebruik te maken van de
achteringang als u een gesprek heeft met de leerkrachten van groep
1 t/m 4. Heeft u een gesprek met de leerkrachten van groep 5 t/m 8
dan willen we u vragen gebruik te maken van de hoofdingang aan de
kant van de Kievitstraat. Alvast bedankt!
Traktaties
Voor alle groepen geldt dat traktaties niet meer voorverpakt hoeven te zijn. Dat mag natuurlijk wel.
Houdt u er rekening mee dat het om een kleinigheidje gaat?
Schoolfruit en schoolzuivel
Dit jaar zijn we wederom uitgeloot om deel te nemen
aan het EU schoolfruitprogramma. Dat betekent dat
we vanaf 15 november 20 weken lang 3 porties
groente/fruit per leerling geleverd krijgen. Ook zijn we
uitgeloot voor het schoolzuivelprogramma. Vanaf 8
november zal er twee keer per week voor alle
leerlingen 200 ml (beker) melk of karnemelk aanwezig
zijn. Wij vinden gezonde voeding belangrijk en willen

onze leerlingen graag iets extra’s bieden. In de nieuwsbrieven na de herfstvakantie leest u hier meer
over.
Privacy-voorkeuren
Van veel ouders hebben we de voorkeuren al mogen ontvangen. Bij deze willen we de ouders die dat
nog niet gedaan hebben nogmaals vragen om dat voor vrijdag 8 oktober te doen. Mocht u dan nog
geen voorkeur hebben doorgegeven dan gaan wij ervan uit dat u overal toestemming voor verleent.
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. Hartelijk dank!
Oud papier
We zoeken nog ouders die aan het eind van dit schooljaar een keer kunnen helpen. 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
02-10
Oud papier
04-10
Ouder-kindgesprekken
06-10
Ouder-kindgesprekken
06-10
Start Kinderboekenweek
07-10
OR-vergadering 19.30 uur
13-10
Kijkavond 18.00 uur (info volgt)
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

