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Bijna Kerst.. 
En toen was het ineens een hele andere week… Gelukkig hebben we vorige week vrijdag met alle 
kinderen het kerstfeest kunnen vieren voordat we de school moesten sluiten. De foto’s zijn met u 
gedeeld via Parro. Het was een groot succes! Ons team en de Ouderraad hebben er, ondanks de 
veranderde omstandigheden, samen wederom iets moois van weten te maken! 
 
Deze week hebben we op de Albatros de 
noodopvang verzorgd en tussen de bedrijven door 
de school opgeruimd. Op maandag 3 januari 
horen we of de scholen na de kerstvakantie weer 
open mogen. Mocht dat niet het geval zijn dan 
hebben we op dinsdag 4 januari een teamoverleg 
en zullen daarna met u communiceren over het 
vervolg van de noodopvang en thuisonderwijs. Nu 
is het voor iedereen eerst kerstvakantie en hopen 
we maandag 10 januari alle kinderen weer op 
school te mogen verwelkomen! 
 
MR  
Iedere school heeft verplicht een MR (medezeggenschapsraad). Op school worden iedere dag grote 
en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van invloed op het onderwijs aan de kinderen 
en op het werk van de personeelsleden. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en 
leerkrachten. Bij ons op school hebben 2 ouders en 2 personeelsleden inspraak op het beleid van de 
school. Deze inspraak is geregeld via de Medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan gericht op 
medezeggenschap, inspraak en advies. De MR overlegt zo’n 6 keer per jaar met de directie van de 
school over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden zijn: verbeteringen in het onderwijs, 
geldbesteding, planning schoolvakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de invoering 
van ICT, vormgeving onderwijs in corona-tijd, de formatie en klassenverdeling en de veiligheid op 
school. 
Mocht u vragen hebben over het beleid op school, spreek gerust een lid van de MR aan. 
Hieronder kunt u zien welke ouders en personeelsleden in de MR van de Albatros zitten: 
 
Maaike de Jong      Rieke Oudejans 
Moeder van Yfke (groep 6) en Siebe (groep 4)   Moeder van Jozefien en Loeselot (groep 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Kirsten Krooshoop                                        Maike Klein Gunnewiek – voorzitter MR  
(leerkracht groep 1)     (leerkracht groep 3) 

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda januari 

10-01 Weer naar school om 08.25 uur 

15-01 Oud papier 

17-01 Start toetsweken (Cito) 

18-01 MR-vergadering 

19-01 Beweegwijs op het plein (door Tim Bannink – Buurtsportcoach) 

21-01 Kanjermiddag 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie, fijne feestdagen en we hopen elkaar gezond en 
wel weer te zien in het nieuwe jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
 


