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Albatrostheater 
Sinds dit schooljaar hebben we het Albatrostheater na corona weer nieuw leven in geblazen. De 
eerste keer waren groep 1 en groep 4 aan de beurt. Op het podium treden de kinderen op voor alle 
kinderen van onze school. Ook ouders, opa’s en oma’s van de kinderen uit betreffende groepen zijn 
van harte welkom om het optreden te komen bekijken. De data kunt u vinden in de schooljaarka-
lender. Het aanvangstijdstip is 13 uur. Als de groep van uw kind aan de beurt is ontvangt u hiervoor 
nog een uitnodiging via Parro. 

 
Afscheid Juf Esther 
Vorige week vrijdag hebben we afscheid genomen van Juf Esther. Ze kijkt terug op een mooie dag 
waarbij ze ontzettend in het zonnetje is gezet. Wij bedankten Esther voor al haar inzet en goede 
zorgen in de afgelopen jaren! Op de foto hieronder is Esther te zien met het cadeau dat ze van alle 
kinderen van de Albatros mocht ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 
Afgelopen maandag 14 november hadden we op school een studiedag met alle meesters en juffen. 
In de ochtend hebben we verder gewerkt aan het EDI-model. EDI is een bewezen aanpak om te 
zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. We hebben o.a. geleerd 
wat het belang is van het formuleren van een helder lesdoel op inhoud. Het is belangrijk dat kinderen 
weten wat het doel van een les is zodat ze ook meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Een 
lesdoel zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om succesvol mee te doen en zorgt ervoor dat 
de leerkracht goed nadenkt over welke kennis, vaardigheden en begrip er nodig zijn om uiteindelijk 
de leerstof zelfstandig te kunnen verwerken. Mooie ontwikkelingen! 
In de middag heeft onze werkgroep MijnRapportfolio een presentatie gegeven over de inrichting van 
ons nieuwe rapport. De leerkrachten kunnen hier nu mee aan het werk. Op 16 februari krijgen alle 
kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Het rapport wordt gemaakt in een 



digitale omgeving. Het rapport gaat ‘op papier’ mee naar huis. U krijgt t.z.t. ook inloggegevens om dit 
online te kunnen bekijken. In een volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 
Talentvol onderwijs 
Op onze school werken we niet alleen aan reken- en taalonderwijs maar krijgen kinderen ook alle 
kansen op hun talenten te ontdekken. We hebben inmiddels een vakdocent voor bewegingson-
derwijs en een muziekdocent. Tijdens de talentenmiddagen passeren allerlei leuke workshops de 
revue. Groep 5 doet mee aan de instrumentencarrousel. Ze leren zelf drummen en spelen op een 
blaasinstrument. Hieronder ziet u hiervan een indruk! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgangsgesprekken 
Volgende week vinden de voortgangsgesprekken plaats. We willen indien nodig graag met u de 
voortgang en de groei bespreken, eventuele ondersteuning evalueren en samen kijken wat er nodig 
is om verder te groeien. U heeft van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor dit gesprek 
ontvangen of u kunt een uitnodiging verwachten. 
Mocht u volgende week geen uitnodiging hebben ontvangen en toch behoefte hebben aan een 
gesprek dan kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht om een afspraak in te plannen. 
De volgende gespreksronde voor alle kinderen vindt in februari 2023 plaats n.a.v. het eerste rapport. 

 
Corona 

Alle scholen in Nederland hebben in afstemming met de MR een plan moeten maken waarbij alvast 
is nagedacht over maatregelen in de 4 verschillende fasen die zich voor kunnen doen, waarbij we nu 
in fase 1 zitten (en zaten) en opgeschaald kan worden naar fase 4. Daarbij is de doelstelling te allen 
tijde dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. In fase 1 zijn op dit moment de volgende 
basismaatregelen van kracht: 
 

- Binnenruimtes in school goed ventileren; 
- Regelmatig handen wassen; 
- Handzeep en coronatesten worden gefaciliteerd; 
- Bij corona blijf je thuis en ga je in quarantaine. We volgen de quarantainerichtlijnen van de 

overheid. 



Voor al ons personeel zijn er coronatesten beschikbaar. Ook voor de leerlingen in groep 5 t/m 8. 
Mocht u hiervan gebruik willen maken, geef het dan even door aan de leerkracht van uw kind. Er zijn 
4 testen beschikbaar per 8 weken. Testen is alleen nodig bij klachten. 
 

 

Agenda november/december 
19-11 Oud papier 

01-12 OR-vergadering 

03-12 Oud papier 

05-12 Sinterklaasfeest – alle leerlingen om 12 uur vrij 

15-12 Foute kersttruiendag  

17-12 Oud papier 

22-12 Kerstviering – info volgt 

23-12 Start kerstvakantie – alle leerlingen om 12 uur vrij 

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


