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Start schooljaar 
We zijn het schooljaar goed gestart! Mooi om te zien hoe in alle groepen en 
op het plein de kinderen goed samenwerken en samen spelen. In de gouden 
weken is veel aandacht voor groepsvorming, klassenregels en afspraken om er 
samen weer een fijn schooljaar van te maken.  
Ook de Albastart was een groot succes. Fijn dat veel kinderen met hun ouders 
aanwezig waren. Na een hilarische vossenjacht was het erg gezellig op ons 
plein en heeft iedereen kunnen genieten van een broodje hamburger of 
knakworst. Onze ouderraad heeft een mooi bedrag bij elkaar kunnen 
verdienen wat weer ten goede komt aan onze kinderen.  
Ook de informatieavond werd druk bezocht. De leerkrachten hebben in de 
groepen kunnen vertellen wat er op stapel staat dit schooljaar en hoe we 

vanuit onze Kanjertraining werken aan een fijne groep. Ook onze ouderraad 
heeft zich aan u voor kunnen stellen en een presentatie gegeven over de 
activiteiten die we organiseren en het financiële plaatje daarbij. Al met al 
een geslaagde avond! 
Volgende week dinsdag en woensdag staan de startgesprekken gepland. De 
uitgelezen mogelijkheid om nader kennis te maken met de nieuwe 
leerkracht van uw kind. Ter voorbereiding hierop ontvangt u vandaag een 
invullijst met een aantal vragen. Graag ontvangen we dit formulier 
voorafgaand aan het startgesprek terug. Het formulier is een leidraad voor 
het gesprek waarbij u samen met uw kind van harte bent uitgenodigd. De 
inschrijving via Parro is inmiddels gestart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa, Julius, Ilja en Yoëlle: winnaars van de vossenjacht & benaderingsvraag tijdens de Albastart 



Schoolkalender 

Eind vorige week ontving u van ons de schoolgids en de schoolkalender. In de schoolkalender is 
onverhoopt een foutje geslopen. Vrijdag 23 december staat er niet op en zaterdag 24 december 
staat vermeld als 5 december. Voor de duidelijkheid: op vrijdag 23 december gaan de leerlingen tot 
12 uur naar school. Dan start de kerstvakantie.  
 

Even voorstellen: Meester Lambert 
Ik wil me even voorstellen, want per ingang van dit schooljaar ga ik op maandag de lessen 
bewegingsonderwijs op De Albatros verzorgen. Mijn naam is Lambert Limdoean, ik ben 65 jaar en 
woon in Zwolle. Samen met Inge hebben we drie zoons, van 42, 39 en 32 jaar. Ook hebben we 2 
mooie kleindochters van 14 en 8 jaar. 
Mijn taak op school is de kinderen kennismaken met de wereld van bewegen. De wereld van 
bewegingsactiviteiten behelst: lopen springen, klimmen, hangen, gooien etc. Daarbij eerst alleen (de 
jongste kinderen) en naarmate ze ouder zijn samen mét anderen en ook tégen anderen in 
spelvormen.  
Aangezien we in Nederland veel vrije tijd hebben worden de kinderen voorbereid om in hun vrije tijd 
goed en gezond bezig te zijn en te bewegen. Hopelijk kiezen de kinderen een sport die bij hun past 
om zo hun vrije tijd nuttig en gezond te besteden. Door mijn werk als vakdocent hoop ik hier van 
harte een bijdrage aan te leveren! 
 

Nieuwe voorzitter MR  
Onze MR heeft met ingang van dit schooljaar een nieuwe voorzitter. Rieke Oudejans (moeder van 
Loeselot uit groep 4) neemt het stokje over van Maike Klein Gunnewiek (leerkracht groep 5). De 
oudergeleding van onze MR bestaat uit 4 leden: Rieke Oudejans (ouder), Maaike de Jong (ouder), 
Kirsten Krooshoop (leerkracht) en Maike Klein Gunnewiek (leerkracht).  
 

Inloop groep 1 en 2 
Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal momenten waarop u met uw kind ’s ochtends mag 
meelopen en even mag meekijken in de groep. Hiervoor zijn de volgende data gepland: 
 
Donderdag 29 september  
Dinsdag 8 november 
Woensdag 25 januari 
Maandag 13 maart 
Vrijdag 16 juni 
 

Kinderfeestjes 
We merken dat er weer uitnodigingen voor kinderfeestjes op het schoolplein worden uitgedeeld. We 
willen u vragen om dat buiten school om plaats te laten vinden. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 

Kanjerinformatie ‘gouden weken’ 
In de startweek van de Kanjertraining maken we met elkaar een fijne start aan het nieuwe 
schooljaar. In deze startweek frissen we de basis van de Kanjertraining op na de zomervakantie.  
Dat doen we de komende weken met behulp van oefeningen en spellen uit de Kanjertraining 
startweken. Aan de orde komen:  

 Elkaar (beter) leren kennen: wat weten we al van elkaar en hoe kunnen we elkaar nog 

beter leren kennen? Want als je elkaar goed kent kun je elkaar beter begrijpen en houd 

je makkelijker rekening met elkaar. En dat geldt voor ons allemaal: kinderen, juf/meester 

én ouders.  

 De kanjerregels en -afspraken. Ook maken we eigen klassenafspraken.  



 De Smileyposter: bij welk gedrag voelen we ons allemaal prettig? Hoe willen we omgaan 

met elkaar? Herkennen we elkaars positieve intenties hierbij? 

 De conflictposters: wat we kunnen doen als we iets niet prettig vinden? Hoe kunnen we 

elkaar dan helpen? En hoe maken we het goed als het even mis is gegaan?  

 Aandacht geven aan positieve of negatieve dingen (motor & benzinepomp).  

 Werken aan onderling vertrouwen in de klas door vertrouwensoefeningen. 

 
Ziekmelden / Op tijd komen 
Wanneer u uw kind wilt ziekmelden of afmelden dan vragen we u dat telefonisch te doen tussen 
08.00 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.  
 
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. 
 

Oud papier 
De oud papiercontainer staat tweewekelijks aan de Kievitstraat 63. De container is dit schooljaar ook 
geopend op vrijdag van 8.00 tot 16.00 en natuurlijk op zaterdag van 9.30 tot 11.30uur. De data 
staan vermeld in de schoolkalender.  
 

Agenda september/oktober 
13-09 Startgesprekken – kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht 

14-09 Startgesprekken 

17-09 Oud papier 

20-09 MR-vergadering 

22-09 Studiedag – alle leerlingen vrij 

29-09 Inloop groep 1 en 2 

01-10 Oud papier 

04-10 Studiemiddag – alle leerlingen om 12 uur vrij 

05-10 Start Kinderboekenweek 

12-10 OR-vergadering 

13-10 Kijkavond (nadere info volgt) 

14-10 Start herfstvakantie om 14.30 uur 

15-10 Oud papier 

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

 
 
 


