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Beste ouders / verzorgers,

Beste kinderen en ouders/ verzorgers,
Na een fijne zomervakantie zijn we het jaar op 20 augustus lekker ingesprongen. Inmiddels
zijn we de vriendschapsweken aan het afronden en wordt er alweer volop gewerkt.
Aanstaande maandag staat de inloop-/kijkavond gepland, waarop jullie van harte welkom
zijn om een kijkje te komen nemen in de klassen en verder staat de eerste ronde
oudergesprekken voor de deur met als primeur het voor de eerste keer digitaal inplannen
van deze gesprekken via Social Schools. Even wennen, maar uiteindelijk vast een prettig
systeem.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Sint Albertus,
Tamara Smits-Vloet
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20-jarig bestaan Novum: op maandag 10 september staat er een fantastisch
optreden gepland in de Kersouwe ter ere van het 20-jarig bestaan van onze stichting.
Vanwege veiligheidsredenen is ervoor gekozen met de auto te gaan en zijn wij nog
druk op zoek naar ouders/ verzorgers die heen en/of terug kunnen rijden (je bent van
harte welkom om mee te genieten van het optreden). Ook opa’s/ oma’s/ buren/ de
oppas mogen natuurlijk rijden, graag zelfs! Mocht je kunnen, dan graag z.s.m.
doorgeven aan de groepsleerkracht van één van jullie kind(eren) en erbij vermelden
hoeveel kinderen er mee kunnen. Alvast bedankt!





Oudergesprekken groep 1 t/m 7 vinden plaats op dinsdag 11 en donderdag 13
september: deze ronde gesprekken is verplicht en, net zoals vorig jaar, worden ze
gevoerd samen met kinderen, ouders en leerkrachten. Het inschrijven gebeurt nu
voor de eerste keer digitaal via Social Schools. Je kunt inschrijven vanaf as. maandag
3 september 12.00 uur tot vrijdag 7 september 12.00 uur. Deze week ontvang je een
vooraankondiging per mail en uiterlijk maandagochtend een mail met daarin een link
om daadwerkelijk in te kunnen schrijven. Die link stuurt je automatisch door naar de
website en na inloggen kun je voor je kind(eren) een tijdvak kiezen. Mocht je voor
meerdere kinderen een gesprek plannen, laat dan bij voorkeur 10 minuten tijd tussen
de verschillende gesprekken, zodat er ruimte blijft om van het ene naar het andere
gesprek te kunnen gaan. Social Schools heeft ook een app, de optie om in te schrijven
via een Android telefoon werkt echter nog niet, met de app voor een iPhone zou het
wel moeten lukken. Via de computer of via de website kan het sowieso.
Wanneer je je niet hebt ingeschreven, plannen de leerkrachten een tijd voor jullie.
Rabobank Clubkascampagne: de OR heeft zich aangemeld bij de Rabobank
Clubkascampagne en vraagt om één, maar natuurlijk het liefst twee stemmen op
“Ouderraad St Albertusschool”. Hiermee steun je het doel: organisatie van een
educatief uitje voor de basisschoolkinderen. Als school ondersteunen we dit initiatief
van harte en samen met de OR hopen we op veel stemmen, zodat de kinderen van
een mooi uitje kunnen gaan genieten.
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Welkom
Na de zomervakantie zijn Semm Callaars en Lars Lenssinck gestart in groep 1/2. Wij heten
hen van harte welkom op Sint Albertus en wensen hen veel plezier.

Inloop-/ kijkavond/ BSO
Maandag 3 september staat de inloop-/kijkavond gepland. Zowel de school, als BSO de
Belhamels zijn open en iedereen mag een kijkje komen nemen. De leidsters van de BSO zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden en zullen op de speelplaats laten zien waar zij op dit
moment mee bezig zijn rondom het thema buitenspelen.
Van 18.00 tot 18.30 uur zijn alle ouders/ verzorgers van de kinderen van groep 1/2 en 2/3
van harte uitgenodigd voor meer informatie over de gang van zaken in deze groepen.
Mocht het niet haalbaar zijn hierna de kinderen op te halen om samen de klas te bekijken,
dan zorgen voor wij opvang op de speelplaats dat eerste half uur in samenwerking met de
BSO.

Van 18.30 tot 19.30 uur is iedereen van groep 1 t/m 8 welkom.
De kinderen kunnen jullie rondleiden, vertellen over de klas,
de net afgeronde vriendschapsweken en er ligt een A4’tje
klaar met groepsspecifieke informatie.
Daarnaast zijn de leerkrachten, de intern begeleider, de
teamcoördinator en de directeur aanwezig om algemene
vragen te beantwoorden.
We hopen jullie dan allemaal te zien!

Social Schools
Inmiddels zijn jullie bijna allemaal aangemeld bij Social Schools, heel fijn! Dit systeem gaan
we voortaan gebruiken voor de communicatie met jullie als ouders/ verzorgers. Zo kunnen
leerkrachten via Social Schools, net als bij Klasbord, berichten en foto’s doorsturen, maar
een ook persoonlijk bericht aan jullie individueel versturen. De maandbulletins en andere
berichtgeving zullen tevens via dit systeem gaan verlopen en jullie kunnen zelf absenties
doorgeven en oudergesprekken digitaal plannen.
Via de website werkt het systeem optimaal. De app van de iPhone werkt ook goed, de app
van een Android telefoon is op dit moment nog wat beperkter. Zo kun je via de app nog
geen oudergesprekken plannen of absenties doorgeven. Hier wordt op dit moment hard aan
gewerkt.
Verschillende ouders/ verzorgers hebben gevraagd of zij allebei een koppelcode kunnen
krijgen om bij Social Schools in te kunnen loggen. Dat is niet nodig. In principe krijgt één
ouder de koppelcode(s) toegestuurd. Wanneer de andere ouder met een eigen mailadres
een account aanmaakt, kan hij/zij wel dezelfde koppelcode(s) gebruiken. Je kunt maar één
keer een account aanmaken met een bepaald e-mailadres. Als je daarna klikt op koppelcode
toevoegen, kun je de koppelcodes van andere kinderen toevoegen en zie je alle kinderen
binnen één account.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over Social Schools, loop dan even binnen, bel
of mail, zodat we er samen naar kunnen kijken.

Cursus blind typen groep 7 en 8 op Sint Albertus
Half-eind september start op Sint Albertus op woensdagmiddag vanaf ongeveer 12.45 uur
weer de cursus blindtypen voor kinderen uit groep 7 en 8. Iedereen kan in een korte tijd
leren typen volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep
7 of 8. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt
les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik
van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typeles is leuk en nog
veel leuker met andere kinderen samen!
Op bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs wordt door de leerlingen zowel in als
buiten de les veel gebruikt gemaakt van de laptop o.a. om het huiswerk te maken.
Een goede typevaardigheid bespaart dan heel veel tijd. Er wordt verder tijdens de lessen ook
aandacht gegeven aan een goede zithouding om vooral rug- en nekklachten te voorkomen.

Met kinderen, die een vorm van dyslectie hebben, wordt tijdens de cursus en bij het examen
rekening gehouden. Op onze site kunt u meer lezen over wie wij zijn en op welke
basisscholen wij de cursus blindtypen verzorgen.
De kosten van de cursus (inclusief huur cursusboek) zijn € 165, -. Voor het examen worden
geen extra kosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie of aanmelden van uw kind
kan via de site: www.iedereenkantypen.nl.
Indien de aanmelding goed verstuurd is, ontvangt u automatisch een bericht dat wij de
aanmelding ontvangen hebben. Neem anders contact op. Hebt u vragen, bel of mail me.
Harry van der Steen, telefoon 06-53830572 of mail: info@n-c-o.nl.
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Maandopening groep 8;
Inloop-/kijkavond 18.00 – 18.30 gr 1/2, 2/3, 18.30 – 19.30 gr 1 t/m 8

