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Beste ouders / verzorgers,

Beste kinderen en ouders/ verzorgers,
November is alweer bijna ten einde, een maand waarin weer hard gewerkt is en veel geleerd
op allerlei vlakken. Zo heeft groep 8 alle Citotoetsen van spelling, rekenen, begrijpend lezen
en technisch lezen inmiddels achter de rug, worden er nu nieuwe doelstellingen bepaald en
gaan alle kinderen hiermee aan de slag, op school en thuis. Groep 3 kent alle letters, zij lezen
als een speer en verder hebben bijvoorbeeld alle groepen een les capoeira gevolgd. Wat een
mooie combinatie van muziek maken, muziek luisteren, bewegen en reageren op die
muziek, waarbij het draait om weerbaarheid en snelle reacties.
Nu staat december voor de deur, de tijd van Sinterklaas en Kerst, gezelligheid en
saamhorigheid, samen werken en samen vieren. In dit maandbulletin meer over deze
vieringen en hierbij alvast de uitnodiging om samen met opa’s, oma’s, familie, vrienden een
bezoekje te brengen aan onze kerstmarkt op donderdag 20 december.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Sint Albertus,
Tamara Smits-Vloet
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Op maandagavond 24 december is er een gezinsviering voor Kerst om 17.00 uur in de
kerk in Loosbroek waarvoor jullie van harte uitgenodigd zijn

Personeel
Het ouderschapsverlof van onze onderwijsassistent Danielle loopt deze week af. Dit
betekent dat wij gisteren afscheid genomen hebben van Lizelle, omdat Danielle al haar taken
weer op zich neemt. Voorlopig is Danielle op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig en
begeleidt zij, naast kinderen bij ons op school, ook 2 x per week een leerling op Het Mozaïek
in Heeswijk-Dinther. Alle onderwijsassistenten zijn in dienst van Novum en worden ingezet
voor de uitvoering van arrangementen binnen de gehele stichting. Voor nu hebben wij dus
geluk dat Danielle al haar werkdagen bij ons aan de slag kan.
Joost is nog steeds herstellende. Hilco heeft zijn vervanging afgerond en Willem van
Wanrooij heeft dit overgenomen. Hieronder stelt Willem zich kort voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Willem van Wanrooij. Ik woon met mijn vrouw en kind
in Ravenstein, maar ben opgegroeid in Vinkel. Loosbroek is dan ook
bekend terrein voor me.
Totdat Meester Joost weer hersteld is mag ik de honneurs
waarnemen in groep 6/7 en eens in de twee weken in groep 2/3.
Mooie groepen en dus een leuke uitdaging. Tot ziens op school!

Welkom en afscheid
Na de kerstvakantie start Fezz Vos in groep 1/2. Hij verhuist naar Loosbroek en komt in
december al een keertje oefenen. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel
plezier bij ons op school.

Van harte gefeliciteerd
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Niels van Zandbeek
Isa de Mol
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Verkeersveiligheid
Helaas kom ik in dit maandbulletin weer terug op de verkeersveiligheid rondom de school.
Ik zie en krijg terug van de brigadiers dat kinderen fietsend oversteken, dat het pad richting
de parkeerplaats bij WHV vaak geblokkeerd wordt en dat er ouders zijn die toch langs de
kant van de weg in de Dorpsstraat parkeren om hun kind(eren) af te zetten of op te halen.
Dit is echt NIET de bedoeling.
Kinderen wachten bij oversteken voor de streep op het trottoir en steken lopend (met de
fiets in hun hand) over nadat de brigadiers gefloten hebben.
Ouders kunnen wachten op de parkeerplaats bij WHV en niet op het pad/ de weg naar de
parkeerplaats toe, dit houdt de doorstroom namelijk tegen.
Parkeren doe je ook op de parkeerplaats bij WHV of de Lunenburg en niet langs de kant van
de weg. Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig voor zowel de kinderen als de
brigadiers.
Het zou fijn zijn wanneer we hier samen opletten en de verkeerssituatie zo veilig mogelijk
houden.

Sinterklaas
Na een telefoontje van Sinterklaas is bekend geworden dat hij dit jaar op woensdag 5
december bij ons op school komt.
De kinderen komen om 08:25 uur gewoon naar binnen zoals zij gewend zijn. Rond 08:35 uur
lopen we met alle kinderen naar buiten om de Sint te ontvangen. De Sint komt dit jaar met
een luchtballon en dus zal er ‘s ochtends op de parkeerplaats bij de Lunenburg een
landingsvlak worden gemaakt. Aan jullie de vraag om hier met parkeren rekening mee te
houden. Zorg dat het rondom het landingsvlak leeg is, zodat de kinderen hier veilig kunnen
staan en de Sint hier de ruimte heeft om te landen. Natuurlijk zijn jullie als ouders/
verzorgers en kleine broertjes/zusjes buiten ook van harte welkom.
Als de Sint er is zal ons programma binnen verder gaan. De kinderen van groep 1-5 zullen
een optreden verzorgen en hebben een gezellige pietengym. De kinderen van groep 6, 7 en
8 zullen deze ochtend de surprises uitpakken. De surprise mag voor schooltijd naar binnen
worden gebracht.
Wij hopen op een gezellige dag!

Kerst
Op donderdag 20 december vieren we kerst op Sint Albertus. ‘s Ochtends maken de
kinderen leuke spullen voor de kerstmarkt. Dit doen ze in twee workshoprondes van 10:30 11:45 uur en van 12:30 - 13:45 uur.
De workshops zijn: verf (druktechnieken en gutsen), steen (bewerken of beschilderen),
textiel (pompoen en werken met lapjes), koken (koekjes bakken), metaal (vormen van
ijzerdraad) en hout (timmeren, zagen, beschilderen).
Voor beide momenten zijn we nog op zoek naar hulpouders. Dit keer willen we ook graag
vaders en opa’s uitnodigen, die het leuk vinden om met metaal of hout te werken. Natuurlijk
zijn moeders en oma’s ook van harte welkom.
Verder zoeken we ouders die kunnen helpen met het bakken van koekjes. Breng je bakplaat
mee naar school en bak de koekjes thuis af.
Kun je helpen, stuur dan een mailtje naar or.albertus@albertusschool.nl. Ook als je maar één
van de twee momenten kunt, ben je van harte welkom.
Op donderdag zijn de schooltijden zoals gewoonlijk. De kinderen brengen deze dag een
bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee in een tas. Aan het eind van de dag gaan we
namelijk al de tafel dekken voor ‘s avonds.
Om 16:30 uur verwachten we alle kinderen weer terug op school voor een kerstdiner in de
eigen klas (inloop vanaf 16:25 uur). Ieder kind brengt 5 tot 7 hapjes mee. Vooraf kun je dit
aangeven via een lijst bij de klas.
Om 17:30 uur mag iedereen opgehaald worden in de klas om dan samen met zijn/ haar
ouders/ verzorgers naar de kerstmarkt te gaan.
Over bonnen voor de kerstmarkt, de verkoop van de zelfgemaakte spullen en waar de
opbrengst van de kerstmarkt naartoe gaat volgt later nog meer informatie.
De kerstmarkt duurt tot 18:30 uur. Tijdens de kerstmarkt is er ook een kraam met lekkers
van de OR en zal er een loterij plaatsvinden.

MR
Op 15 november heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden. Hierbij waren de
vertegenwoordigers van onze school binnen de GMR uitgenodigd. Amy is daarom
aangesloten bij deze vergadering.
Onderwerpen tijdens deze vergadering waren:
 GMR: wat zijn de highlights binnen de GMR geweest dit schooljaar en welke zaken
zijn onderwerp van gesprek, hoe houden we elkaar op de hoogte, de status van het
schoolveiligheidsplan
 MR heeft ingestemd met het jaarplan en de ontwikkelingen/ voortgang rondom het
jaarplan zijn besproken
 Voortgang begroting is besproken
 Eerste terugkoppeling n.a.v. het bezoek van het auditteam van SKPO Novum op
13 november is gedeeld, schriftelijk verslag komt tijdens een volgende vergadering
aan de orde
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