
 
 

 

 

 

 
Beste ouders / verzorgers, 

 
Beste kinderen en ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij het maandbulletin van april. Wat fijn veel van jullie gezien te hebben tijdens de 
kijkweek, we hopen dat dit weer een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken heeft gegeven. 
Deze maand staan naast het reguliere programma onder andere de Paasviering en de 
Koningsspelen annex scholensportdag op de agenda. Verder kunnen we aan het einde van 
de maand gaan genieten van de meivakantie. 
 
Een leuke maand en alvast een hele fijne vakantie toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team van Sint Albertus,   
 
Tamara Smits-Vloet 
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• Kermis Loosbroek: de kermis in Loosbroek is dit jaar van vrijdag 5 t/m maandag 8 
april. Als bijlage bij dit maandbulletin een flyer vanuit de werkgroep Kermis 
Loosbroek. Op vrijdag 5 april vindt om 14.30 uur de feestelijke opening van de 
kermis, waar wij allen direct uit school welkom zijn. Zie de flyer voor meer 
informatie. 

• Kidsrun Bernheze: als bijlage bij dit maandbulletin een flyer vanuit de werkgroep 
Sport van gemeente Bernheze. De gemeente bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt op 
zondag 19 mei gevierd met onder andere een kidsrun. 

• Lentedag 2019: als bijlage bij dit maandbulletin een flyer over de Lentedag op 
woensdag 24 april van ZLTO Bernheze 

• De Roefeldag komt er weer aan. Deze staat dit jaar gepland op zaterdag 22 juni. In de 
week van 6 mei zullen de kinderen uit groep 7 en 8 hierover meer informatie 
ontvangen. 
 

Van harte gefeliciteerd 
 

2 april Siem Offermans 6 jaar Groep 2 

15 april Diecke van Helvoort 7 jaar Groep 3 

22 april Sam Habraken 10 jaar Groep 6 

23 april Mees van der Locht 10 jaar Groep 6 

24 april Diek Schouten 5 jaar Groep 1 

25 april Boaz Martens 13 jaar Groep 8 
 

 

  
 
 
 
 

 

Welkom en afscheid 
 
Daria Dobroiu is in maart in Loosbroek komen wonen en gestart in groep 2. Haar zusje 
Amalia start in april in groep 1, net als Isabel Mertens en Milan Derks. Wij heten hen van 
harte welkom op onze school en wensen hen veel plezier en een fijne schooltijd toe. 
 

Schoolreis Efteling 
 
Op dinsdag 9 april gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreisje. De reis per touringcar gaat naar 
de Efteling. Daar zullen we een hele dag doorbrengen. Hieronder lezen jullie kort hoe de dag 
eruit gaat zien en wat er van jullie wordt gevraagd: 
 

- We verwachten de kinderen op tijd (08.25 uur) op school. 
- De bus zal om 08.45/09.00 uur vertrekken naar Kaatsheuvel. Het is leuk als jullie de 

kinderen uitzwaaien. 
 



- De kinderen van groep 8 lopen de gehele dag zelfstandig rond, de kinderen van  
groep 7 lopen ’s ochtends in groepjes met begeleiding en ’s middags zelfstandig rond. 
Zij krijgen belangrijke informatie en de plattegrond mee op papier. Ook dragen alle 
kinderen een polsbandje met een telefoonnummer.  

- We maken we er met z’n allen een gezellig dag van en zullen om 18.00 uur weer 
vertrekken richting Loosbroek, waar we dan rond 18.45 uur aankomen. 

- De kinderen gaan dan eerst nog naar de klas, waar ze het schoolshirtje inleveren.  
 
Wat mee te nemen: 

1. Ieder kind moet een afsluitbaar flesje of bidon met ranja/water meenemen met 
hierop de naam van het kind. Dit flesje kan de hele dag opnieuw gevuld worden (met 
ranja of water). 

2. De kinderen krijgen tijdens de lunch eten in de Efteling, dit hoeven ze niet zelf mee te 
nemen. Voor het avondeten moeten de kinderen boterhammen meenemen. Deze 
eten we net voor we terug in de bus gaan op.  

3. De kinderen mogen geen snoep of geld meenemen. De OR zorgt voor snoepjes en 
een appel. 

4. Geef jullie kind(eren) een fijne tas, het liefst een stevige rugzak mee.  
5. We zijn nog op zoek naar 11 koelboxen/koeltassen en 4 buggy’s. Elk groepje neemt 

een buggy en koelbox mee het park in. Indien wij deze mogen lenen, graag voorzien 
van naam en deze voor dinsdag 9 april in de koffiekamer zetten. Alvast bedankt! 

6. Het is niet toegestaan een GSM of andere elektronische apparatuur mee te nemen. 
De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies. 

7. Voor noodgevallen kunnen jullie bellen met het 06 nummer van school: 06-
34820597. Het vaste nummer van school is bereikbaar tot 12.00 uur en vanaf 14.30 
uur.  

8. Deze dag zijn kinderen en begeleiders verzekerd. 
9. In geval van regen mogen de kinderen een regenjas of poncho meenemen. Geen 

paraplu.  
 

Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie terecht bij Linda Broeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team St. Albertus en OR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Paasviering en Paasmandjes Palmpasen 
 
Op woensdag 17 april is de Paasviering. Dit jaar strijden 2 teams per klas tegen elkaar. Ze 
proberen zoveel mogelijk activiteiten met eieren tot een goed eind te brengen. Wie dat het 
beste kan, dat zien we in de finale aan het eind van de ochtend… 

Verder maken de kinderen uit groep 4, net zoals voorgaande jaren, samen met de leden van 
de ziekenbezoekgroep paasmandjes op school. Dit gebeurt op vrijdag 12 april en die middag 
worden de mandjes ook rondgebracht naar de zieken en ouderen van onze parochie om hen 
ook een fijne Pasen te wensen. 

Om de mandjes te kunnen maken, willen wij jullie vragen of alle kinderen van alle groepen 
woensdag 10, donderdag 11 of vrijdag 12 april extra fruit mee willen nemen voor het vullen 
van deze mandjes (blikjes conservenfruit is ook heel fijn). 

Alvast heel hartelijk bedankt hiervoor en dan zullen we er samen hele mooie 
paasmandjes/zakjes van maken. 

Groeten namens de ziekenbezoekgroep 

MR 
 
Tijdens de vergadering van 14 maart heeft de MR gesproken over: 
 

Het vakantierooster dat volgend jaar gelijk loopt met basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
in onze regio. Hierdoor valt de meivakantie erg vroeg en is het nog een lang blok tot de 
zomervakantie. 
 
We hebben het urentekort i.v.m. de invoering van het continurooster ingelopen. Dit betekent 
dat er volgend jaar meer ruimte is voor studiedagen. 
 
Op 15 maart hebben enkele scholen binnen Novum gestaakt, de MR staat achter dit besluit. 
Het school-ondersteunings-profiel (SOP) wordt een digitaal document. 
 
De scholing die leerkrachten krijgen van Sjoerd m.b.t. het duiden van data, het stellen van 
doelen en het duiden van gedrag zal ook volgend jaar nog voortgang krijgen. 
 

De directie is al druk bezig met de berekening van de formatie van volgend schooljaar. We 
gaan van 6 naar 5 groepen. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel nieuwe kinderen zich  
inschrijven. I.v.m. de wet op de privacy krijgt school geen lijsten met namen/ geboortedatum 
meer aangeleverd.  
 

Het conceptverslag van de onderwijsinspectie is binnen en gelezen door MR-leden. Het is een 
mooie bevestiging van hetgeen waar we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben en nog 
mee door blijven gaan. School heeft de ambities om van alle voldoendes een goed te maken. 
Maar voor nu zijn we vooral ‘trots’ op deze mooie uitslag. 
 
Het schoolveiligheidsplan is bekeken. Dit is een handboek voor alle situaties rondom veiligheid 
op school. Dit plan keert elk jaar terug op de agenda van de MR. 
 



De verkeersveiligheid rond school blijft een aandachtspunt. De meeste ouders houden zich 
keurig aan de veiligheidsvoorschriften en zorgen dat de brigadiers ongestoord en veilig hun 
werk kunnen doen. 
 
Er worden enkele tips gedeeld om het contact tussen school en ouders nog beter te laten 
verlopen, bijvoorbeeld door tijdens de inloop ook de tijd te krijgen om naar het werk van de 
kinderen te kijken, een koffie-uurtje, klassenouders die ook daadwerkelijk een kind in de groep 
hebben zitten, berichtjes op Social Schools die door kinderen zelf zijn geschreven, etc. Dit 
wordt meegenomen door directie en binnen het team besproken. 
 

De volgende vergadering is op 9 mei. 
 

Buitenlesdag 
 
Op dinsdag 2 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een 
initiatief van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen om 
les in de buitenlucht te geven. Onze leerkrachten hebben allerlei leuke buitenlessen op en 
rond het schoolplein bedacht om op 2 april te doen. Kinderen 
vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op 
de lessen binnen. Een buitenles stimuleert niet alleen 
beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse 
buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter 
kunnen concentreren in de klas.  
 

Koningsspelen 
 
Op vrijdag 12 april zijn de landelijke koningsspelen. Op deze dag hoeven de kinderen geen 
lunch van thuis mee te brengen, maar lunchen we met de ‘ontbijtjes’ van de koningsspelen. 
Wel vragen we om ieder kind een bord, beker en bestek (voorzien van naam en in een tas) 
mee te geven op donderdag 11 april. 
 
Op vrijdag 19 april vieren wij de koningsspelen. De onderbouw heeft een spel op school en 
de bovenbouw heeft deze dag scholensportdag. 
 

Vacature OR 
 

Nieuwe OR leden gevraagd 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aan het eind van dit schooljaar zal een lid de Ouderraad verlaten. 
 De Ouderraad zoekt daarom ter aanvulling een nieuw lid. 
We zoeken een ouder die samen met de leerkrachten  
activiteiten organiseert voor onze kinderen in en buiten school.  
Daarnaast verlenen Ouderraadsleden, al dan niet samen met andere ouders, hand- en 
spandiensten die steeds ten behoeve van onze schoolkinderen zijn. 
Activiteiten die de Ouderraad mee helpt organiseren zijn schoolreisjes, Albertusdagen, 
spooktochten bij het groep 8-kamp, verkeersexamen, feestdagen en andere niet uit te vlakken 
bezigheden. Als Ouderraadslid betrek je (indien nodig) de ouders bij de verschillende 
activiteiten.  



Wanneer je aangeeft dat je belangstelling hebt om zitting te willen nemen in de Ouderraad, 
zullen twee Ouderraadsleden in een kort gesprek uitleggen wat het Ouderraadslidmaatschap 
allemaal inhoudt. 
Kandidaten voor de Ouderraad, stuur ons een mail en we nemen contact met je op!  
Opgeven via: or.albertus@albertusschool.nl  
 
Voor verdere informatie staan wij je graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet, De Ouderraad 
 
Erwin van den Oetelaar 06-12418189 
Tonny Martens  06-30090686         
Debbie de Graauw  06-51199697                
Susanne van Zandbeek  06-46178953 
Emile van Zutphen   06-11393299 
Cindy de Mol   06-19063135 
Christel Hanegraaf  06-28542877 
 

Verkeersexamen 
 
Op woensdag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Hiervoor zoeken wij nog 
ouders/verzorgers die tijdens dit examen op een post kunnen staan. We hebben jullie hulp 
hard nodig. Opgeven kan door een mail te sturen naar:  joost@albertusschool.nl  
 
Alvast bedankt, 
 
namens de werkgroep Verkeer 
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Agenda van april 2019 

 
 

MA  1 Maandopening groep 6/7 

DI 2 Buitenlesdag; kinderen vanaf 12.30 uur vrij i.v.m. studiemiddag 

WO 3  

DO 4  

VR 5 Uitstapje groep 8 Landschappen 

ZA 6  

ZO 7  

MA 8  

DI 9 Schoolreis 

WO 10  

DO 11  

VR 12 Koningslunch; Fruitmandjes maken en rondbrengen groep 4 

ZA 13  

ZO 14  

MA 15  

DI 16 Uitstapje groep 1/2 Water – Kabouterpad lente-zomer 

WO 17 Paasviering  

DO 18  

VR 19 Koningsspelen groep 1 t/m 4; Scholensportdag groep 5 t/m 8 

ZA 20  

ZO 21 1e Paasdag 

MA 22 2de Paasdag; Meivakantie 

DI 23 Meivakantie 

WO 24 Meivakantie 

DO 25 Meivakantie 

VR 26 Meivakantie 

ZA 27 Meivakantie 

ZO 28 Meivakantie 

MA 29 Meivakantie 

DI 30 Meivakantie 


