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Beste ouders / verzorgers,

Beste kinderen en ouders/ verzorgers,
Hierbij het maandbulletin van oktober. Het zomerse weer ligt inmiddels weer wat achter ons
en de herfst is begonnen. De eerste ronde ouder-kind-gesprekken voor groep 1 t/m 7 is
achter de rug. Mooi om terug te horen dat veel kinderen goed over hun doel nagedacht
hebben en dit prima verwoord hebben tijdens de gesprekken! Voor groep 8 staat dit in
oktober op de planning, waarbij ook het voorlopig advies richting het VO besproken wordt.
Verder gaat de Kinderboekenweek bijna van start, staan er diverse activiteiten rondom kunst
en cultuur op het programma voor verschillende groepen en mogen jullie halverwege
oktober weer genieten van een week herfstvakantie. Alvast veel plezier!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Sint Albertus,
Tamara Smits-Vloet
Verder in deze nieuwsbrief:
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Alle ouders van groep 8 ontvangen deze week een mail met daarin een uitnodiging
om de ouder-kind-gesprekken digitaal via Social Schools te plannen. Deze gesprekken
zijn verplicht en vinden plaats op dinsdag 9 en donderdag 11 oktober. Mocht je geen
uitnodiging ontvangen hebben, of moeite hebben met het plannen van een afspraak,
neem dan contact op met de leerkracht.
Bijlage bij dit maandbulletin: flyer van de Halloweentocht door Loosbroek op vrijdag
2 november met daarna een griezeldisco en snoepworkshop in de Wis voor kinderen
t/m groep 8










Bijlage bij dit maandbulletin: flyers van cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode
m.b.t. de animatiefilm Coco, poppenspel Elins huiskabouter van Jacobus Wieman en
een familievoorstelling met Frank Groothuis
Bijlage bij dit maandbulletin: flyer van de Kinderuniversiteit in Tilburg
Spaaractie gratis kinderboeken voor de schoolbieb: van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek, waarbij kinderboeken over vriendschap centraal staan. Via Bruna
kunnen wij samen met jullie sparen voor gratis kinderboeken voor de schoolbieb. Dit
werkt als volgt:
- Wanneer je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt in een Bruna
winkel, kun je de kassabon op school inleveren bij de groepsleerkracht;
- School verzamelt alle kassabonnen van 3 t/m 14 oktober 2018;
- School levert daarna alle verzamelde kassabonnen in bij een Bruna winkel, waar
de winkelmedewerker de bedragen bij elkaar optelt en school voor 20% van het
totaalbedrag aan kassabonnen kinderboeken mag uitzoeken in de winkel
Dus mochten jullie in die weken toevallig een kinderboek kopen, bewaar dan het
bonnetje en lever het op school in. Het zou top zijn, wanneer we hierdoor één of
meerdere boeken voor de schoolbieb kunnen aanschaffen. Alvast bedankt!
Vrijdag 5 oktober: de dag van de leerkracht, de dag waarop even stilgestaan mag
worden bij het team van Sint Albertus, hun inzet, motivatie en betrokkenheid, waar
ik als directeur meer dan trots op ben, en de dag waarop al het personeel van SKPO
Novum na het spetterende optreden van de Hippe Gasten in de Kersouwe voor alle
kinderen, nu zelf het 20-jarig bestaan van onze stichting viert met een feestje bij
Kerkzicht

Personeel
Zoals jullie wellicht al weten, is Joost, de leerkracht van groep 6/7 en om de week op
woensdag van groep 2/3, voorlopig afwezig. Hij heeft tijdens een voetbaltraining zijn enkel
gebroken, is hieraan inmiddels geopereerd en is met zijn herstel bezig. Hij wordt voorlopig
vervangen door Hilco Ziel. Hilco stelt zich hieronder aan jullie voor.
Hallo, mijn naam is Hilco Ziel.
Sinds 19 september vervang ik een aantal weken in groep 6/7 en groep 2/3. Woensdag om
de week, donderdag en vrijdag in groep 6/7, de andere woensdag in groep 2/3. Ik woon in
Gemert (oorspronkelijk kom ik uit Overijssel) en ben 51 jaar. Twee zonen van 16 en 14 wonen
bij mij. Theater en verhalen schrijven zijn grote hobby's van mij.
Ik werk 24 jaar in het onderwijs, ik heb alle groepen gehad in die 24 jaar en vooral in de
bovenbouw gewerkt.
Mochten er vragen zijn over wat er in de klas gebeurt, loop gerust binnen. De drempel is
laag...
Verder zijn er dit schooljaar ook een aantal studenten op Sint Albertus. Wij vinden het fijn
om als leerplek te dienen en studenten ervaring op te kunnen laten doen. Natuurlijk zijn de
extra handen ook altijd welkom.
Kadir is onze student ICT. Hij wordt begeleid door Bas Poort, onze ICT-er en is de komende
weken veelal onder schooltijd aanwezig op dinsdag en donderdag. Hij is er met name voor
de technische ondersteuning.
De overige, nu bij ons bekend zijnde studenten stellen zich hieronder ook voor.

Hoi!
Mijn naam is Linda Vorstenbosch, 36 jaar en ik woon in Nistelrode.
Ik ben getrouwd met Ief en ik ben moeder van twee zoontjes: Luuk
(6) en Max (3). Ik mag dit jaar stage lopen in groep 2/3 bij Juf Lizette
als onderwijsassistent op maandag en donderdag. Ik heb hiervoor
Economie gestudeerd in Groningen en ben 12 jaar werkzaam
geweest in de Accountancy branche.
Een aantal maanden geleden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik
daar echt niet gelukkig was en heb ik besloten om het roer om te
gooien. Nu volg ik een 1-jarige opleiding tot onderwijsassistent bij
Variva Opleidingen in Eindhoven. Inmiddels ben ik al een aantal weken met veel plezier
onderweg en heb enorm veel zin in komend jaar.
Ik ben Jady Bosch.
Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Loosbroek. Ik heb het afgelopen jaar mijn
mavo opleiding afgerond en nu zit ik in het eerste jaar van mijn MBO
opleiding. De opleiding waar ik voor heb gekozen is sport, bewegen en
gezondheid. Op deze opleiding moeten we zelf veel sporten, zoals fitness,
maar ook krijgen we veel les over hoe je zelf moet gaan lesgeven. Aan het
begin van mijn opleiding kreeg ik meteen de uitleg over stage. Ik heb
ervoor gekozen om op St. Albertus stage te lopen, omdat ik daar een
aantal keer vaker stage heb gelopen en dat was voor mij een erg leuke
ervaring. Ook heb ik hier zelf op school gezeten. Ik kom vanaf 28
september elke vrijdag stage lopen. Op vrijdag ben ik er ongeveer 6 uur, waarvan ik ongeveer
de helft zal meedraaien met de gymlessen, maar ook een deel mee in groep 8 zal staan.
Hallo.
Mijn naam is Jelke van Eert en ik kom stage lopen bij jullie op
school in de klassen 4/5 en 5/6. Ik ben hier het hele schooljaar op
donderdag en vrijdag. Ik ben 16 jaar oud, woon in Nistelrode en
zit in het 2e leerjaar van de opleiding onderwijsassistent op ROC
de Leijgraaf. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen een leuk
schooljaar van kunnen maken !

Van harte gefeliciteerd
1 oktober
3 oktober
5 oktober
15 oktober
23 oktober
24 oktober

Iris van Zutphen
Lieke van Zandbeek
Jesper van Menzel
Yara de Mol
Stan van Zutphen
Evi Lenssinck

10 jaar
11 jaar
6 jaar
11 jaar
9 jaar
6 jaar

Groep 7
Groep 8
Groep 3
Groep 8
Groep 6
Groep 3

Gevraagd
De onderbouw is op zoek naar bruikbare kleding om kinderen te verschonen na een ongelukje.
Hebben jullie thuis nog broeken, onderbroeken en sokken (maat 104, 110,116), die jullie eigen
kind niet meer passen, dan maken jullie ons er erg blij mee. Alvast bedankt.
Ellen, Judith en Lizette

MR
Op donderdag 20 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Joris is de
voorzitter, Ellen de secretaris, Fieke en Lizette zijn leden. Tamara is er elke vergadering bij
om toelichting op de stukken te geven. We hebben een vergaderrooster opgesteld, zodat
alle lopende zaken aan de orde komen. Er is ook altijd plek voor inbreng van ouders. Heeft u
een punt waarvan u denkt dat het goed is om te bespreken binnen de MR? Laat het dan aan
een van ons weten en wij zullen het meenemen naar de vergadering.
De werkdrukverlichtende middelen zijn een feit. Het staken is niet voor niets geweest.
Iedere school heeft een budget gekregen, waarvan het team zelf mag bepalen hoe in te
zetten om de werkdruk te verlichten. Binnen onze school hebben was de wens dat
leerkrachten een aantal keer per jaar de mogelijkheid krijgen om administratieve taken
(zoals het maken van groepsplannen en het verwerken van toetsgegevens) tijdens schooltijd
uit te voeren. De personeelsgeleding van de MR heeft hierin toegestemd.
Er werd volop geëvalueerd in deze vergadering. Zijn alle plannen die vorig jaar zijn gemaakt
inmiddels gerealiseerd? Heel veel plannen wel. Zo is het team o.a. veel bezig geweest met
het werken in kansrijke combinatiegroepen en met het duiden van de toetsgegevens.
A.d.h.v. deze gegevens zijn nieuwe groepsplannen gemaakt en afspraken die meteen terug
te zien zijn in de klas. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, want de toetsuitslagen over de
gehele school zitten behoorlijk in de lift. Fijn om te zien!
Tot slot werd er geïnformeerd naar het standpunt: Wat vinden ouders ervan als zijzelf voor
oortjes/ koptelefoon van hun kinderen mogen zorgen? De mening van Joris en Fieke
hoorden we graag.
De volgende vergadering is op 15 november om 20:00 uur.

De leerlingenraad
Wij zijn de nieuwe leerlingenraad van onze school. We
vertegenwoordigen de kinderen van basisschool Sint Albertus.
Wij mogen meepraten over allerlei dingen die op school
gebeuren. Uit elke klas is één leerling gekozen, die namens de
groep zal spreken. Wij brengen namens de groep nieuwe ideeën
of vraagstukken in. De leerlingenraad komt dit jaar 6 keer bij
elkaar en vergadert met juf Judith Heesakkers. We hebben op 20
september onze eerste bijeenkomst gehad. We vinden dit een
mooi moment om onszelf aan jullie voor te stellen.

Rosa Dobbelsteen uit groep 2/3
Hoi, ik ben Rosa. Ik ben zes jaar oud en ik zit in groep 3. Verder zit ik op ballet.
Ik mag in de leerlingenraad, omdat ik dat heel graag wilde en de juffrouw mij
gekozen heeft. Het lijkt me leuk dat je alles mag bedenken wat kan en niet kan.
Groetjes Rosa
Jurre van Helvoort uit groep 4/5
Ik ben Jurre. Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik ervoor wil zorgen dat jullie een
fijn schooljaar krijgen. En wat ik nog meer wil zeggen: ik zit onder voetbal en
onder het koor en onder gitaarles. En bedankt voor de stemmen groep 4/5!

Sam Habraken uit groep 5/6
Hoi, ik ben Sam. ik vind het leuk dat ik in de leerlingenraad zit omdat ik graag
naar jullie ideeën wil luisteren. Mijn hobby´s zijn korfbal en koortje. Mijn zusjes
zijn Fem, Lot en Tes. Op school vind ik gym, tekenen en knutselen leuk om te
doen.
Joes Kanters uit groep 6/7
Hallo. Ik ben Joes Kanters. Ik ben 10 jaar en zit in groep 6/7. Ik zit in de
leerlingenraad en dat vind ik heel leuk omdat de klas op mij heeft gestemd. Ik
zit onder waterpolo, korfbal en bij een koor. Mijn hobby´s zijn zwemmen en
zingen.
Raja van Dijk uit groep 8
Hoi, ik ben Raja. Ik zit in groep 8 en het is er heeeeeeeel gezellig. Ik zit in de
leerlingenraad, omdat de klas op mij had gestemd (en daar ben ik heel
dankbaar voor). Ik vind het fijn om mensen blij te maken. Ik heb een broertje:
Mido. Ik zit op voetbal en mijn hobby's zijn: tekenen, knutselen en opkomen
voor de natuur. Dat laatste kan ik doen bij mijn eigen natuurclub. Ik vind het
supercool dat ik in de leerlingenraad zit!!!
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Dag van de Leerkracht

Ouder-kind-gesprekken groep 8

