
   
 

 

 

 

 
Beste ouders / verzorgers, 

 
Beste kinderen en ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij het laatste maandbulletin van dit schooljaar. Nog één zonnige week te gaan en dan 
begint een welverdiende zomervakantie. Een week van afronden, opruimen, fijn samen 
afsluiten, kijken naar de musical van groep 8 en afscheid nemen van o.a. meester Joep, juf 
Peggy en de kinderen (en enkele ouders) van groep 8. 
 
In dit maandbulletin wil ik nogmaals van de gelegenheid 
gebruik maken om alle ouders, opa’s, oma’s en alle andere 
personen die betrokken zijn bij onze school van harte te 
bedanken voor alle hulp dit schooljaar, o.a. de MR voor het 
kritisch meedenken, de OR voor het organiseren van alle 
mooie activiteiten, de brigadiers, alle hulpouders (en 
(oppas)opa’s en oma’s) voor het rijden en begeleiden 
tijdens uitstapjes en activiteiten op school, de 
tuinmannen, Frans (en de andere vrijwilligers) van de 
kinderboerderij. Zonder jullie hulp krijgen wij dit niet voor 
elkaar. Het was een topjaar! Bedankt! 
 

 
Hiernaast nog een foto van onze prachtige nieuwe 
schoolshirts. Tijdens de drukbezochte 
ouderbedankochtend hebben veel van jullie de shirts al 
gezien. Enkele reacties van de kinderen: “Wow!”, 
“Vet!”, “Cool!”, “Gaaf!” en dat vinden wij als team ook! 
Alle sponsoren en OR ook hiervoor bedankt! 
 
 
 

 
Een hele fijne vakantie alvast en tot maandag 20 augustus 2018. Ik hoop iedereen dan weer 
gezond, vol energie en enthousiasme weer terug te zien!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team van Sint Albertus,   
 
Tamara Smits-Vloet 
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 Iedereen is van harte uitgenodigd bij de afscheidsviering op vrijdag 6 juli van 12.30 
tot 14.00 uur 

 Woensdag 4 juli zal groep 8 de musical opvoeren. ’s Ochtends zullen alle kinderen 
hiervan gaan genieten en ’s avonds om 20.00 uur kan iedereen met een 
entreekaartje komen kijken 

 Sjors Sportief/ Creatief: Sofie van Zoggel is op Sint Albertus uitgekozen als winnaar 
van de tekenwedstrijd. Van 1 juli tot 10 juli kan er gestemd worden op haar tekening 
op de site van Sjors Sportief,  zie de link hieronder. Wanneer zij de meeste stemmen 
krijgt, krijgt de klas een verrassing. Iedereen is dus van harte uitgenodigd mee te 
stemmen! https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=2  

 Als bijlage bij dit maandbulletin een informatieposter over “Herrie in Huis” van 
Centrum Jeugd en Gezin 

 Als bijlage ook de agenda voor de jaarvergadering van de OR aanstaande 
dinsdagavond om 20.00 uur en de notulen van de laatste jaarvergadering. Iedereen is 
van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten 

 Als bijlage verder een flyer van de Jeugd- en Gezinsvierdaagse in Heeswijk-Dinther 
 
 

Welkom en afscheid 
 

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van alle kinderen van groep 8, van Toon 

Josemanders uit groep 7 en van meester Joep en juf Peggy. Wij wensen hen allemaal veel 

succes en vooral veel plezier op hun nieuwe plekje. Met ingang van het nieuwe schooljaar 

heten wij Semm Callaars, Bram van de Wiel en Lars Lenssinck van harte welkom in groep 1 

en Joost Nagel als nieuwe collega in groep 6/7 en 2/3. 

 

 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=2


Hieronder stelt Joost zich kort aan jullie voor: 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Joost Nagel, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Nistelrode. Op 
dit moment loop ik mijn LIO-stage op Het Mozaïek in Heeswijk in groep 7. 
Ik ben nu bezig met afstuderen op de Pabo in Veghel en op 10 juli zal ik 
mijn diploma voor leerkracht basisonderwijs behalen. 
Komend schooljaar zal ik werkzaam zijn op basisschool Sint Albertus op 
woensdag de ene week in groep 2/3 en de andere week in groep 6/7. 
Daarnaast sta ik ook vast op donderdag en vrijdag in groep 6/7. Op 
maandag en dinsdag zal ik ook vaak te vinden zijn op Sint Albertus om 
diverse leerkrachten te ondersteunen.  
 
Ik heb er ontzettend veel zin in en ik maak komend schooljaar graag kennis met jullie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Joost Nagel 
 

Van harte gefeliciteerd 
 

5 juli Jurre van Helvoort 8 jaar Groep 4 

5 juli Marit van Heck 11 jaar Groep 7 

9 juli Raja van Dijk 11 jaar Groep 7 

13 juli Faith van Uden 7 jaar Groep 3 

15 juli Puk van Pinxteren 7 jaar Groep 3 

16 juli  Mats van Menzel 5 jaar Groep 1 

18 juli Eva van den Oetelaar 8 jaar Groep 4 

18 juli Isa van Schayk 8 jaar Groep 4 

21 juli Roan Kanters 7 jaar Groep 3 

22 juli Tim van der Wijst 13 jaar Groep 8 

27 juli Bas van Asseldonk 12 jaar Groep 7 
 

 

  

 
 

15 aug Lara de Mol 12 jaar Groep 8 

16 aug Noor van Menzel 8 jaar Groep 4 

16 aug Senne Kanters 11 jaar Groep 7 

17 aug Mats de Mol 6 jaar Groep 2 

17 aug Siem van de Wetering 7 jaar Groep 3 

17 aug Jens Lunenburg 9 jaar Groep 5 

17 aug Mike Lunenburg 9 jaar Groep 5 

17 aug Jesse Cornelissen 10 jaar Groep 6 

17 aug Veerle van Schijndel 10 jaar Groep 6 

21 aug Ralph Martens 6 jaar Groep 2 

22 aug Xavi Hanegraaf 6 jaar Groep 2 

23 aug Mirthe de Mol 6 jaar Groep 2 

24 aug Diede van Schijndel 7 jaar Groep 3 

25 aug Yara van Krieken 10 jaar Groep 6 

25 aug Luuk van Schayk 10 jaar Groep 6 

30 aug Nori Zopfi 8 jaar Groep 4 

31 aug Frank de Mol 11 jaar Groep 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Schooltijden/ vakantierooster/ studie(mid)dagen 
 
Schooltijden: 
Maandag   8.30 uur – 14.15 uur 
Dinsdag    8.30 uur – 14.15 uur 
Woensdag   8.30 uur – 12.30 uur 
Donderdag     8.30 uur – 14.15 uur 
Vrijdag     8.30 uur – 14.15 uur 
 
Vakantie en vrije dagen 2018-2019: 
Herfstvakantie 15 okt t/m 19 okt   
Kerstvakantie  24 dec t/m 4 jan  
Carnavalsvakantie 4 mrt t/m 8 mrt  
2e Paasdag  22 april (1e maandag van de meivakantie)   
Meivakantie  22 april t/m 3 mei   
Hemelvaart  30 en 31 mei 
2e Pinksterdag  10 juni   
Zomervakantie 8 juli t/m 17 aug      
 
Studie(mid)dagen:   
Maandagmiddag 27 augustus (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis) 
Donderdag 6 december (kinderen zijn de hele dag vrij) 
Donderdagmiddag 21 februari (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis) 
Dinsdagmiddag 2 april (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis) 
Vrijdagmiddag 28 juni (kinderen zijn om 12.30 uur uit, lunchen thuis) 
 
In verband met de gewijzigde schooltijden en de reparatie-uren zijn er dit schooljaar 4 
studiemiddagen vanaf 12.30 uur, waarbij kinderen thuis lunchen en maar één hele studiedag 
op donderdag 6 december. Het eerder stoppen op vrijdagen voor de vakanties, het later 
starten na Sinterklaas, Communie, Vormsel, musical, e.d. vervallen. Overige 
studiemomenten voor het team zijn na 14.15 uur gepland of op woensdagmiddag wanneer 
de kinderen vrij zijn. 

 

Pauzes en lunch 
 
Fruitpauze is elke dag van 10.15 tot 10.30 uur. Kinderen kunnen vooraf, tijdens een 
passende lesactiviteit in het klaslokaal, een klein tussendoortje (bij voorkeur fruit/groente) 
eten en/of wat drinken. Daarna hebben zij 15 minuten om buiten te spelen op de 
speelplaats of een bezoek te brengen aan de kinderboerderij. In groep 1 en 2 valt dit 
dagelijks buitenspelen niet onder pauzetijd, maar onder bewegingsonderwijs. 
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen op school. De lunchpauze 
duurt van 12.00 tot 12.30 uur, waarbij de eerste 15 minuten besteed worden aan de lunch 
en de laatste 15 minuten aan buitenspelen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Op 
woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit, dus dan lunchen zij thuis. 
 
Wij streven naar een gezonde school en gezonde voeding. Daarom vragen wij jullie te zorgen 
voor een gezond tussendoortje in de fruitpauze èn een gezonde lunch, bij voorkeur verpakt 
in fruit-/ broodtrommel en drinkbeker. Mochten de kinderen pakjes drinken en plastic 
broodverpakkingen meebrengen, dan nemen zij die weer mee naar huis. Fruitafval mogen 
de kinderen wel op school achterlaten.  



Denk hierbij ook aan een behapbare hoeveelheid voor de kinderen. Wij stimuleren kinderen 
alles op te eten, maar we verplichten het niet. Al wat niet opgegeten wordt, gooien we niet 
weg, maar gaat weer mee naar huis. 
 
Kinderen laten het tussendoortje en de lunch in de tas, behalve als het koel opbergen 
gewenst is (bijvoorbeeld voor een beker melk). Dan is er ruimte in één van de koelkasten op 
school. In elk lokaal staat hiervoor een verzamelbak klaar die de leerkracht in de koelkast zal 
zetten. Op de koelkasten is aangegeven voor welke groepen deze beschikbaar is. De koelkast 
in de keuken wordt hier niet meer voor gebruikt.  
 
De lunch wordt gestart met 5 minuten in stilte eten, om kinderen de tijd en de ruimte te 
geven rustig aan het eten te beginnen en daarna lekker te kunnen kletsen. Rust en 
gezelligheid tijdens dit moment dragen bij aan een positief groepsklimaat.  
 
Kinderen uit groep 1 en 2 hebben soms iets meer tijd nodig om te eten. Zij kunnen hiermee 
iets eerder starten. Ook hebben zij af en toe wat hulp nodig bij het open draaien van bekers 
en het opruimen en dergelijke. De kinderen uit de bovenbouw kunnen hen hierbij 
ondersteunen. 
 

Inloop 
 
Een schooldag begint ’s morgens om 8.30 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste zoemer en gaan 
de kinderen naar binnen. Ouders van de groepen 3 t/m 8 nemen buiten afscheid. Ouders 
van de groepen 1 en 2 mogen hun kind mee naar binnen begeleiden. Om 8.30 uur gaat de 
tweede zoemer en starten wij met het programma.  
 
Er is een inlooptijd (om 8.20 uur) op woensdag waarbij jullie als ouders de mogelijkheid 
krijgen om even een kijkje te nemen in de klas van jullie kind(eren). 
Voor de tweede zoemer (8.30 uur) zijn alle kinderen aanwezig in de klas en tijdens de 
tweede zoemer verlaten ouders het lokaal, zodat de lessen direct kunnen beginnen.   
 
Daarnaast zal in maart een kijkweek gepland worden. Als ouder kun je je dan inschrijven op 
verschillende momenten in die week om onder schooltijd een kijkje te komen nemen onder 
lestijd in de groep van jullie kind(eren).  
 

Gym 
  
Tijdens de gymnastieklessen zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. De gymkleding 
bestaat uit een gymbroek en een shirt (balletpakje mag ook). De gymschoenen mogen geen 
zwarte zolen hebben, bij voorkeur geen dunne balletschoentjes. Voor de onderbouw raden 
wij aan gymschoenen zonder veters te kopen. Als jullie kind niet mag meedoen aan de 
gymles, dan graag schriftelijk afmelden bij de leerkracht.   
 
Voorlopig gymrooster 2018-2019: 

 Groep 1/2: dinsdag 

 Groep 2/3: dinsdag en donderdag 

 Groep 4/5: maandag en vrijdag 

 Groep 5/6 maandag en vrijdag 

 Groep 6/7: maandag en vrijdag 

 Groep 8: maandag en vrijdag 

 

 



MR 
 
Hieronder het verslag van de MR vergadering van donderdag 21 mei 2018.  
 
Onze nieuwe voorzitter Joris van Schayk zit deze vergadering voor.  

 
We hebben de ingekomen stukken vanuit de GMR besproken. De heer Jack Daalmans is 
benoemd als bovenschools directeur-bestuurder. Tamara heeft al kennis met hem gemaakt.  
 
Deze week hebben we van de inspectie te horen gekregen dat we met onze opbrengsten van 
de schoolverlaters boven de norm zitten! Ook de eindopbrengsten van de groepen 1 t/m 7 
zitten in een stijgende lijn. 
 
We hebben gekeken naar het jaarplan van het afgelopen schooljaar en alvast naar het plan 
voor komend jaar. 
In de nieuwe jaarplanning voor het komend schooljaar is gekozen voor een studiedag op 6 
december. De opzet van de rapporten gaat komend jaar veranderen. Een conceptversie is nu 
in de maak. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. De kleutergroep gaat werken een rapport 
vanuit Kijk! Een van de speerpunten voor komend jaar is onderwijs in samenhang:  De 
wereldoriëntatie en techniekvakken moeten in samenhang gegeven gaan worden. Voor het 
einde van het nieuwe schooljaar gaan we hier een keuze in maken.  
 
Het formatieplan is tijdens de vergadering zo goed als rond. Inmiddels is de informatie ook 
bij jullie bekend en hebben wij als MR hierop instemming verleend. Jullie hebben kunnen 
lezen dat juf Peggy een nieuwe baan heeft. Naast haar lesgevende taken was juf Peggy ook 
een dag werkzaam als team-coördinator. Juf Judith Heesakkers gaat deze taak nu op zich 
nemen en zal 2 dagen als TC-er binnen de Albertusschool werkzaam zijn. Zij en Tamara 
vormen nu samen het MT. 
Dit betekent ook dat zowel Linda Broeren als Amy van de Loo een vaste plek binnen onze 
school krijgen. Zij waren tot nu toe nog als vervanger in dienst van SKPO Novum.  
Verder zijn er ook wat wijzigingen in werkdagen van verschillende leerkrachten waardoor de 
bezetting van een aantal groepen een kleine verandering heeft doorgemaakt.  
 
Ook hebben we weer gesproken over de gelden die komend jaar beschikbaar zijn voor de 
werkdrukvermindering. Gekeken wordt of de nieuwe leerkracht binnen de school als taak op 
zich neemt om groepen over te nemen zodat de leerkracht zaken buiten de groep kan doen, 
met als doel om de werkdruk te verminderen. Denk aan het voorbereiden van lessen/ 
invoeren van toetsen/ maken van rapporten.  

 
Tot slot staat er in het voorjaar van 2019 een bestuursbezoek gepland vanuit de inspectie. Zij 
komen NOVUM bezoeken en op basis van dat bezoek beslist de inspectie om 2 scholen 
binnen de stichting te gaan bezoeken. Het bestuur kan de scholen ook zelf aandragen. 
Vanuit ouders en leerkrachten is ook de vraag om Mind op de planning te zetten. Een stukje 
begeleiding ook voor de leerkrachten hierin wordt meegenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolbibliotheek 

 
Helpt u mee in de schoolbibliotheek?  
 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die na de zomervakantie willen helpen in de 
schoolbibliotheek van basisschool Sint Albertus in Loosbroek. 
De bibliotheek werkt samen met basisschool Sint Albertus aan de lees- en taalvaardigheid 
van de leerlingen. Daarom is in de school een bibliotheek uitleenpunt ingericht voor de 
leerlingen van de basisschool. De collectie bestaat uit lees- en informatieve boeken voor 
kinderen tot 13 jaar. 
 
Wat gaat u doen? 

 Kinderen helpen bij de uitleen en inname van boeken 

 Kinderen helpen met het zoeken van boeken 

 Opruimen van boeken en zorgen dat de bibliotheek op orde blijft 

De vrijwilligers werken op dinsdagmiddag van 13.30 – 14.30, 1x in de twee weken.  
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Marie-José Cornelussen via 
hmc@nobb.nl  of 0412-451857 
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Agenda van juli 2018 
 

 

ZO 1  

MA 2 Maandopening groep 2/3; Rapport 2 

DI 3  Wisselmiddag 13.00 – 14.00 uur 

WO 4 Musical groep 8 

DO 5  

VR 6 Afscheidsviering 12.30 – 14.00 uur  

ZA 7  

ZO 8  

MA 9 Zomervakantie 

DI 10 Zomervakantie 

WO 11 Zomervakantie 

DO 12 Zomervakantie 

VR 13 Zomervakantie 

ZA 14 Zomervakantie 

ZO 15 Zomervakantie 

MA 16 Zomervakantie 

DI 17 Zomervakantie 

WO 18 Zomervakantie 

DO 19 Zomervakantie 

VR 20 Zomervakantie 

ZA 21 Zomervakantie 

ZO 22 Zomervakantie 

MA 23 Zomervakantie 

DI 24 Zomervakantie 

WO 25 Zomervakantie 

DO 26 Zomervakantie 

VR 27 Zomervakantie 

ZA 28 Zomervakantie 

ZO 29 Zomervakantie 

MA 30 Zomervakantie 

DI 31 Zomervakantie 



Agenda van augustus 2018 

 
 

WO 1 Zomervakantie 

DO 2 Zomervakantie 

VR 3 Zomervakantie 

ZA 4 Zomervakantie 

ZO 5 Zomervakantie 

MA 6 Zomervakantie 

DI 7 Zomervakantie 

WO 8 Zomervakantie 

DO 9 Zomervakantie 

VR 10 Zomervakantie 

ZA 11 Zomervakantie 

ZO 12 Zomervakantie 

MA 13 Zomervakantie 

DI 14 Zomervakantie 

WO 15 Zomervakantie 

DO 16 Zomervakantie 

VR 
 

17 Zomervakantie 

ZA 18 Zomervakantie 

ZO 19 Zomervakantie 

MA 20 1e schooldag; Vriendschapsweken 

DI 21 Vriendschapsweken 

WO 22 Luizencontrole; Vriendschapsweken 

DO 23 Vriendschapsweken 

VR 
 

24 Vriendschapsweken 

ZA 25  

ZO 26  

MA 27 Studiemiddag, kinderen om 12.30 uur uit (thuis lunchen); Vriendschapsweken 

DI 28 Vriendschapsweken 

WO 29 Vriendschapsweken 

DO 30 Vriendschapsweken 

VR 31 Vriendschapsweken 


