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Beste ouders, 
 
Afgelopen woensdag was Tim Bannink, de buurtsportcoach, bij ons op school om voor alle groepen 
een les beweegwijs te verzorgen op ons schoolplein. Mooi om te zien hoe enthousiast kinderen 
raken van samen spelen en bewegen op het plein. Tim komt samen met zijn stagiaires dit schooljaar 
nog 3 woensdagochtenden hiervoor terug, daar zijn we heel blij mee! Verder in deze nieuwsbrief: 
 
Fietsverlichting 
Vorig weekend werd de tijd verzet en langzaam breken de donkere dagen 
voor kerst aan. Onze wijkagent kwam deze week even op bezoek om ons te 
vragen aandacht te hebben voor verlichting op de fiets. De politie 
controleert hier de komende weken actief op. Als verlichting niet in orde is 
kan dat een ‘bon’ betekenen. Zinvol dus om even de verlichting op de 
fiets(en) van uw kind(eren) te controleren. 
 
Ziekmelden 
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen willen we u vragen om ons dit tussen 08.00 en 
08.30 uur te laten weten zodat we tijdig op de hoogte zijn. 
 
Luizenouders 
Na de herfstvakantie heeft de eerste luizencontrole van dit schooljaar plaatsgevonden. We kwamen 
erachter dat we eigenlijk nog een paar ouders missen om het wat vlotter te kunnen laten verlopen. 
Daarom zoeken we nieuwe ouders die willen helpen bij het luizenpluizen na de vakanties. Graag 
aanmelden bij Carlo de Bree: c.debree@keender.nl 
 
 

EU schoolfruit & schoolzuivel 
In de week van 15 november staat het EU 
schoofruitprogramma. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
leest u hierover meer. Woensdag, donderdag en vrijdag 
worden onze fruitdagen. Op deze dagen hoeft u uw kind 
geen 10-uurtje mee te geven. We zullen wekelijks via Parro 
met u communiceren welk fruit op welke dag gegeten 
wordt. Mocht uw kind onverhoopt 

een dag de betreffende fruitsoort niet lusten dan graag zelf uw kind die dag 
van een ander stuk fruit voorzien.  
 
Dit jaar doen we tevens mee aan het schoolzuivelprogramma. Op donderdag 
en vrijdag is er voor iedere leerling 200 ml (een beker) zuivel beschikbaar in 
de vorm van melk of karnemelk. Praktisch gezien is het handig dat uw kind 
zijn of haar eigen beker leeg meeneemt zodat we op school de bekers tijdens 
de lunch kunnen vullen. Mocht uw kind geen melk of karnemelk lusten dan 
graag zelf uw kind die dag van het liefst een andere zuivelvariant voorzien. 
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(Starten met) Parro  
Er leven wat vragen rondom het gebruik van de oudercommunicatie app Parro. Daarom vindt u in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief een document met daarin de belangrijkste info. Ook nieuwe ouders 
ontvangen dit begeleidend schrijven bij de aanmeldgegevens voor de app op het moment dat hun 
kind 4 jaar wordt. 
 

Patio  
We hebben een mooie binnentuin op onze school waar de 
peuters spelen en ook ruimte is om te ontdekken en 
ontmoeten. Met veel groen is de patio wel aan onderhoud 
onderhevig. Daarom was het erg fijn dat Marcel, de vader van 
Jelmer en Wessel, Arjen, de vader van Owen en Nila en 
Michel, de vader van Tijn en Sem, afgelopen zaterdagochtend 
onze patio onder handen hebben genomen. Heel hartelijk 
dank, het ziet er weer netjes uit!  
 

 
Covid-19 
De besmettingscijfers lopen op en de maatregelen zijn weer aangescherpt, we zijn helaas nog niet 
van corona verlost. Ook wij krijgen steeds vaker een telefoontje van ouders die positief getest zijn. 
Als dat het geval is dan moeten kinderen, omdat ze niet gevaccineerd zijn, in quarantaine. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de partner, die wel nauw contact is maar mits gevaccineerd, gewoon 
naar het werk mag gaan. Volgens de GGD gaan deze regels in de nabije toekomst wel veranderen om 
teveel lesuitval bij kinderen te voorkomen.  
 
Gratis af te halen 
Wij hebben op school nog een aantal beeldschermen, toetsenborden en computerkabels over. 
Mocht u belangstelling hebben meldt u zich dan volgende week even bij Carlo de Bree of Casmaran 
Land.  
 
De waanzinnige boomhut in De Reggehof 
Speciaal voor de fans van de boekenreeks! Na het grote succes van De Waanzinnige Boomhut van 13 
Verdiepingen, die zowel de ZAPP Theaterprijs als een Zilveren Krekel won, komt Meneer Monster 
terug met een nog stommer theaterstuk! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog. Met 
zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon met raketaandrijving, een Vermom-
o-matic 5000, een Opleidingsinstituut voor Ninja-slakken, een vliegende gebakken-ei-auto en een 
hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur. Ook nu is het publiek weer 
razend enthousiast het waanzinnige avontuur met een hongerige rups, een vijandig 
groentekoninkrijk, een 100 jaar durende Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste vijanden: 
Groentes. Dit alles is in De Reggehof te bewonderen op zaterdag 13 november vanaf 15:00 uur.  
Sinterklaas zal op 13 november aanmeren in Nederland. Zijn komst blijft ook door RH Cinema niet 
onopgemerkt, want al vanaf 10 november draait de nieuwste Club van Sinterklaas in De Reggehof. 
‘Het verloren Pietje’, zo luidt de ondertitel en dat is precies waar het allemaal om draait in de film: om 
het jonge Pietje Fernando dat onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar brengt. Het muzikale 
avontuur is een feestje voor kinderen en ouders van alle leeftijden. Tot het vertrek van de Sint op 
woensdagen (15:00) en zondagen (13:30) in De Reggehof te zien. 
 
Agenda november/december 

06-11 Oud papier 

13-11 Landelijke intocht Sinterklaas  

16-11 MR-vergadering 

20-11 Oud papier 

24-11 Brandweer op bezoek (educatief programma voor alle groepen) 

http://www.reggehof.nl/
het%20jonge%20Pietje%20Fernando%20onbedoeld%20het%20Sinterklaasfeest%20in%20gevaar%20te%20brengen


01-12 OR-vergadering 

03-12 Sinterklaasfeest – 12.00 uur alle kinderen vrij 

04-12 Oud papier 

06-12 Start Adventperiode 

22-12 Kerstviering 

23-12 12.00 uur start Kerstvakantie 

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


