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Voor meer informatie en de symptomen kunt u kijken
op onderstaande link.

Agenda:
Maandag 15 januari:

Woensdag 17 januari:
Woensdag 17 januari:
Vrijdag 19 januari:
Maandag 22 januari:
Dinsdag 23 januari:
Woensdag 24 januari:

Koffieochtend 8.309.15 uur
Zeemeeuwplein
Maatschappelijk
werk/wijkteam
KlassenouderbijeenKomst
Kinderraad
vergadering
Gevleugeld podium
1/2A
MR vergadering
Leerlingen 12.00
uur vrij
Start Nationale
Voorleesdagen

BESTE WENSEN
Wij wensen iedereen een goed, gezond en mooi
2018. Het komende half jaar staat er nog veel op het
programma. Onder andere de toetsweken, De Grote
Rekendag, W4Kangoeroe, leerkrachtenverjaardag,
sportdag, schoolreisje, kamp groep 8 de afscheidsmusical, Midzomerbuurtfeest en nog veel meer. We
gaan er weer tegenaan!

CITO
Zoals u al op de kalender kunt zien komen de CITOweken er weer aan voor het 1e rapport. Groep 5A is
al met de toetsen begonnen zodat juf Mileen voordat
zij vertrekt de 10-minuten rapport gesprekken nog kan
voeren. Wij verzoeken u om dokter-, tandarts-,
logopedie-, ziekenhuisbezoeken in de Cito-weken niet
onder schooltijd te plannen zodat iedereen de toetsen
op het door de leerkracht geplande moment kan
maken.
Wij verzoeken u ook uw kind(eren) op tijd naar bed te
laten gaan waardoor ze uitgerust aan de toetsen
kunnen beginnen zodat er een goed beeld geschetst
kan worden van de resultaten. Bedankt voor uw
medewerking.

5e ZIEKTE
Wij kregen net een melding dat een leerling de 5 e
ziekte heeft. Op zich niets ernstig en kinderen kunnen
gewoon naar school als zij zich goed voelen, maar
voor vrouwen die aan het begin staan van een
zwangerschap kan het een klein risico opleveren.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicati
es/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/I
nfectieziekten/Vragen_en_antwoorden_vijfde
_ziekte
THEMA “KOFFIEOCHTENDEN”
Wij hebben gemerkt dat ouders het fijn vinden om af
en toe met elkaar in gesprek te komen over zaken
waar zij met school-kinderen-thuis tegenaan lopen.
Wij gaan dit jaar daarom starten met thema
“koffieochtenden”. De 1e zal aanstaande
maandagochtend plaatsvinden van 8.30-9.15 uur in
het lokaal van groep 8A (juf Esther). U bent van harte
welkom.
1e thema: Kennismaken met het wijkteam en
maatschappelijk werk
De wijkmedewerkers willen graag kennis met u
maken om de betrokkenheid tussen de schoolouders-en het wijkteam te vergroten en met u van
gedachten wil wisselen over de wensen/behoeften
van u, de buurt etc. en wat zij eventueel voor u en
uw omgeving kunnen betekenen. Heeft/Wilt u






Ideeën voor de buurt?
Behoefte aan activiteiten in de buurt?
Andere mensen ontmoeten?
Wel eens gedacht over vrijwilligerswerk?
Ondersteuning omdat u de grip op uw leven
dreigt kwijt te raken?
Eens met iemand praten over financiën,
begeleiding, eenzaamheid, mobiliteit, de
opvoeding van uw kinderen of over uw eigen
gezondheid?
U kunt met deze en veel andere vragen kunt
u terecht bij het wijkteam. Zij zetten zich
in voor het welzijn van alle bewoners in de
Fauna- Bloemen- en Landgoederenbuurt.
U komt toch ook! De koffie/thee staat
klaar!!
(volgende koffieochtend 26 januari thema: AD(H)D
met voorlichting van Passend Onderwijs en Iddo van
Bakel - ouder van een kind met AD(H)D)

GEZOCHT: JONGENSBROEKEN
KLEUTERS
Af en toe komt het voor dat de leerlingen niet op tijd
naar het toilet en gebeurt er een sanitair ongelukje.
Om de kinderen dan een droge broek aan te kunnen
laten trekken zijn we weer op zoek naar
jongensbroeken/joggingbroekjes. Mocht u nog
broeken in de kast hebben liggen waar uw kind is
uitgegroeid dan zijn wij daar heel blij mee.

NASCHOOLSE SPORT: BASKETBAL
Woensdagmiddag 17 januari geeft juf Patricia weer
naschoolse sport voor de groepen 6 t/m 8. Dit keer
basketbal. Het inschrijfformulier hiervoor krijgen de
leerlingen maandag mee naar huis en kan tot
woensdagochtend worden ingeleverd.

BETALING OUDERBIJDRAGE
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan,
dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen .
De kosten voor dit jaar zijn door de MR
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op
€ 55,- per leerling voor de groepen 1 t/m 7.
(€ 22,50 ouderbijdrage en € 32,50 schoolreisje)
Leerlingen die vanaf 1 januari op school komen
betalen 42,50
Voor groep 8 € 110,- (€ 22,50 ouderbijdrage en €
87,50 kamp).
Dit bedrag kan worden overgemaakt op:
NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind
en de groep waarin hij/zij zit.
Wij hebben het liefst dat u het bedrag in 1x voldoet
dan bent u er ook vanaf  maar ook in verband met
de administratie. Mocht u dit niet in 1x kunnen betalen
mag het bedrag eventueel in termijnen worden
overgemaakt.
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor lln groep
8).

Baron Vos is weer neergestreken op de Kemphaan.
Hij zit er zelf warmpjes in zijn lux ingerichte hol deze
winter. Jullie mensen maken er ook een gezellige boel
van met kerst, oud en nieuw en de winterpret:
schaatsen en sleeën! Maar wat doen de dieren uit het
bos eigenlijk deze winter? Kunnen zij nog eten vinden
in het bos of kiezen zij er voor om een winterslaap te
houden? Leven zij misschien gewoon door of verlaten
zij ons kikkerlandje voor warmere oorden? Doe de
speurtocht, leer alles over de dieren op de Kemphaan
en kraak de code voor de schat!
De speurtocht is te downloaden (stadennatuur.nl klik
op winkel) of op werkdagen tussen 9-16 uur te koop
bij Stad & Natuur op Kemphaanstraat 1.
Als je de speurtocht via deze website koopt krijg je
een link toegestuurd vanaf waar de speurtocht
gedownload kan worden. Wij raden je aan de
speurtocht af te drukken, zodat je de vragen kan
invullen. Vergeet niet een pen mee te nemen!
De speurtocht start voor het gebouw van Stad &
Natuur op Kemphaanstraat 1! De speurtocht is leuk
voor kinderen van de basisschool leeftijd. De kleine
kinderen kunnen op zoek naar de ijssterren die in het
bos hangen. De oudere kinderen kunnen de vragen
beantwoorden.
Vanaf Dinsdag 2 januari 2018 tot en met Zondag 4
maart 2018

www.stadennatuur.nl
www.facebook.com/Stadennatuur/
winkel@stadennatuur.nl

JEUGDTHEATER: HAKIM OP ZIJN BEST
Jeugdtheater
Op zondag 14 februari komt theaterartiest en
mimespeler Hakim, bekend van Sesamstraat,
naar de nieuwe bibliotheek in Stad.

TIPS VOOR HET WEEKEND
SPEURTOCHT BARON VOS IN DE
WINTER
Wandeltocht
Stad & Natuur heeft de hele winter een super
leuke speurtocht op Stadslandgoed de
Kemphaan: Baron Vos zit lekker in zijn warme
hol, maar wat eten de bosdieren zoal in de
winter?

Theaterartiest en mimespeler Hakim, bekend van
Sesamstraat, komt naar de nieuwe bibliotheek! Hakim
haalt zijn inspiratie uit de vreemde problemen van de
grote mensenwereld en vertaalt die raak, en vaak vol
humor, naar de kinderwereld. Gegarandeerd een
feestje voor iedereen van 0 tot 100 jaar!
Zondag 14 januari 2018
Vanaf 15:00 tot en met 16:00
http://www.denieuwebibliotheek.nl/

