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NIEUWSBRIEF 17
Groepsverdeling schooljaar 2022/23
We zijn blij u te kunnen informeren over de groepsverdeling van volgend schooljaar. Zoals u in de
preview heeft kunnen lezen kunnen we volgend schooljaar 7 groepen formeren en is er mede
hierdoor vacatureruimte in groep 3 ontstaan. We hebben na een sollicitatieprocedure een geschikte
kandidaat kunnen benoemen: Juf Nicky Dute. In haar hebben we een ervaren onderbouwleerkracht
gevonden. In een volgende nieuwsbrief zal ze zich nader aan u voorstellen. In het schema hieronder
ziet u hoe de groepsverdeling eruitziet:
Groep Leerkracht
0/1
Kirsten Krooshoop
Anja ten Doeschot
2
Anouk Lammersen
Lisa Nijhuis
3
Nicky Dute
Simone Blaauw
4
Kirsten Jansen
5
Maike Klein Gunnewiek
6
Casmaran Land
Carlo de Bree
7/8
Bram Gerritsen
* 1x in de twee weken

Onderwijsondersteunend personeel
Carlo de Bree
Rianne Wiegerink
Linsy Hollink
Esther Spijkerman

Werkdagen
ma-di-vr
wo-do
ma-di-wo*
wo*-do-vr
wo-do-vr
ma-di
ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m do
vr
ma t/m vr

Aantal leerlingen
13 leerlingen (start)
24 leerlingen
20 leerlingen
20 leerlingen
16 leerlingen
15 leerlingen
19 leerlingen

Werkdagen
Directeur
di t/m vr
IB’er
ma t/m vr-ochtend
Onderwijsassistent ma, di, do, vr
Conciërge
ma, wo, do, vr

Gym
Op dit moment geven onze leerkrachten zelf twee gymlessen in de week aan hun eigen groep. Dat
gaat veranderen. Volgend schooljaar krijgen alle kinderen, ook de kleuters, op maandag gymles van
een vakdocent bewegingsonderwijs. Deze docent heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(ALO) gevolgd en is gediplomeerd sportleraar. Dat is heel fijn omdat er steeds meer op het bordje
van de basisschoolleerkracht terecht komt en gymlessen toch een vak apart zijn. Op het moment van
schrijven is nog niet bekend wie bij ons deze lessen op maandag gaat verzorgen. Hij/zij zal zich in een
volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen. Ook het gymrooster volgt.
Zwangerschapsverlof juf Simone
Juf Simone gaat m.i.v. 4 juli met zwangerschapsverlof. Op dit moment zoeken we vervanging in groep
5/6 voor de laatste twee weken voor de zomervakantie. Ook de vervanging na de zomervakantie
moet nog worden ingevuld. Achter de schermen wordt op stichtingsniveau hard gewerkt om alle
vervangingsvragen goed in beeld te krijgen zodat elke school van Keender bij de start van het nieuwe
schooljaar voorzien is. Op het moment dat bekend is wie juf Simone gaat vervangen zullen we u
hierover natuurlijk informeren.

Rianne Wiegerink neemt tijdelijk, tot de kerstvakantie, de IB taken van Simone waar. Na de
kerstvakantie komt juf Simone terug en werkt ze twee dagen in groep 3 en een dag aan haar IBtaken.
LIO-stagiaire
Omdat we graag goede collega’s willen opleiden mogen we volgend jaar ook een LIO-stagiaire
verwelkomen. Marieke Snijders gaat bij ons haar afstudeerstage lopen. LIO staat voor: Leraar In
Opleiding. Tijdens deze stage staat een aspirant leerkracht zelfstandig voor de groep. Meester
Casmaran gaat haar hierin begeleiden samen met schoolopleiders van onze Stichting. Marieke is een
zij-instromer en werkt momenteel in de zorgsector. Ze zal zich in een volgende nieuwsbrief nader
aan u voorstellen.
Deze mogelijkheid biedt ons ook de ruimte om naast de inzet van juf Linsy in de groepen 1 t/m 5,
extra ondersteuning te kunnen bieden in de groepen 6, 7 en 8.
Lokalen
Alle klaslokalen blijven hetzelfde. Dus waar nu groep 1 zit, zit volgend schooljaar ook groep 1 enz. De
leerlingen gaan dus een deurtje verder en sommige leerkrachten wisselen van lokaal. Groep 6 gaat
naar ons leegstaande lokaal waar ook onze schoolbibliotheek gevestigd is.

Vakantierooster
Hieronder vindt u het vakantierooster van volgend schooljaar inclusief de vrije dagen en studiedagen.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
24-07 2023 t/m 01/09/2023

Vrije dagen
Goede vrijdag
2e Paasdag
Hemelvaart
Dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag
Opruimdag*

07-04-2023
10-04-2023
18-05-2023
19-05-2023
29-05-2023
21-06-2023

*Dit is een margedag, mochten door omstandigheden leerlingen te weinig uren maken. Deze dag is voor
leerkrachten een werkdag en voor leerlingen een vrije dag. Zodoende begint de zomervakantie 2023 voor
leerlingen op donderdag 20 juli om 14.30 uur.

Studie(mid)dagen (alle leerlingen vrij)
Donderdag 22-09-2022
Dinsdagmiddag 04-10-2022 (v.a. 12u.)
Maandag 14 november
Maandag 20 februari (carnavalsmaandag)
Donderdag 6 april
Maandag 26 juni (dag na schoolfeest)
Verder zijn de kinderen op 5 december, de vrijdag voor de kerstvakantie, de vrijdag voor carnaval en
de dag voor de meivakantie (koningsspelen) om 12 uur vrij. Dit alles is ook terug te vinden in de
jaarkalender die u begin volgend schooljaar weer van ons zult ontvangen.

Vacature MR
De MR van de Albatros bestaat op dit moment uit twee ouders (Rieke Oudejans en Maaike de Jong)
en twee leerkrachten (Kirsten Krooshoop en Maike Klein Gunnewiek). Aankomend schooljaar loopt
de zittingstermijn van Maaike de Jong af. Zij heeft aangegeven het nog erg naar haar zin te hebben in
de MR en wil haar termijn verlengen mocht er geen nieuwe ouder zijn. Mochten er wel ouders zijn
die interesse hebben om zitting te nemen in de MR, kunnen zij eventueel het stokje van Maaike
overnemen. Lijkt het je leuk om volgend jaar als ouder deel te nemen als MR-lid, geef dit dan door
aan juf Maike (groep 3). Ook bij vragen over de inhoud van deze taak kun je bij juf Maike terecht.

Stepjes
Veel kinderen komen ’s ochtends met een stepje op school. Omdat het parkeren hiervan bij de
toegangsdeuren problemen opleverde hebben we afgesproken dat de kinderen stepjes, evenals
fietsen, parkeren in het fietsenhok.

Kanjerouderavond
We kijken tevreden terug op de kanjerouderavond van donderdag 19 mei. We waren blij verrast veel
ouders te mogen verwelkomen. Brigitte Bloemenkamp van de IJsselgroep heeft ons meegenomen in
de Kanjertraining en goed uit kunnen leggen hoe de aanpak werkt en wat dit betekent voor
leerkrachten, leerlingen en ouders. Het was een interactieve bijeenkomst die ook veel leuke en
leerzame gesprekken opleverde. Ook werd de Kanjerfilm van onze leerlingen, gemaakt door het
Kanjertheater, aan ouders vertoond. Deze avond werd ook de vraag gesteld om deze film te delen op
Parro. Helaas is dit niet mogelijk i.v.m. privacy-voorkeuren (AVG, wet op privacy). Wat we wel
kunnen doen is de film nogmaals vertonen op de koffieochtend op donderdag 9 juni. Vanaf 08.30 uur
staat de koffie klaar. Om 8.45 uur laten we de film nogmaals zien.

Agenda juni/juli
14-06
18-06
25-06
27-06
02-07
05-07
06-07
12-07
15-07

MR-vergadering
Oud Papier
Kinderoptocht School- & Volksfeest 13u.
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Oud Papier
2e Rapport mee naar huis
Voorlopig adviesgesprek groep 7
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie (t/m 28-08)

09-06
21-06
07-07

Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45u. + v.a. 08.30u. koffieochtend
Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45u.
Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45u.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Carlo de Bree
Directeur KBS De Albatros

