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SVP ACCOUNT ACTIVEREN 
SCHOUDERCOM.NL 
Afgelopen week heeft u een uitnodigingsmail 
ontvangen van SchouderCom.nl om een 
gebruikersaccount aan te maken. Hieraan hebben 
gelukkig al veel ouders gehoor gegeven en het account 
geactiveerd. De helft van de ouders heeft dit echter nog 
niet gedaan. Wij verzoeken deze ouders dan ook hun 
mailtjes na te kijken afkomstig van SchouderCom.nl en 
zo spoedig mogelijk een account aan te maken zodat 
wij zo spoedig mogelijk kunnen overstappen van 
Digiduif naar SchouderCom.nl   
SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal 
voor de onlinecommunicatie tussen de school en 
ouders. Ook kunnen ouders hierin zelf hun adres- en 
telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste 
voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor de school, 
overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige 
bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast 
berichtenverkeer heeft de school de beschikking over 
diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en 
enquêtes, nieuwsbrieven, betalen ouderbijdrage, 
overblijf en blogs. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTEN 
Vanmiddag ontvangt u het rapport van uw kind. De 
ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
kunnen deze om 15.15 uur op komen halen bij de 
leerkracht. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen 
het rapport mee naar huis. Dins- en donderdag vinden 
de 10-minuten rapportgesprekken plaats.  
Mocht u de ouderbijdrage/schoolreis/kamp nog niet 
hebben voldaan dan krijgt u een herinneringsbrief 
hiervan mee van de leerkracht na het gesprek. 

 
STAKING 15 MAART  

 

 
Het hele Nederlandse onderwijs gaat plat op vrijdag 15 
maart na een nationale actieweek. Het is de eerste keer 
dat het hele onderwijs het werk neerlegt, van 
basisscholen tot universiteiten. De AOb (ruim 80.000 
leden) eist structureel een kleine drie miljard euro extra 
van het kabinet voor alle sectoren. Dat geld moet onder 
meer naar salarissen van docenten en ondersteunend 
personeel. Ook moet de werkdruk omlaag. 
Doorwerken bij ziekte 
Uit een nieuwe enquête van de bond blijkt dat het 
lerarentekort het Nederlandse onderwijs ontregelt. 
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren 
werken massaal door bij ziekte en zijn voortdurend 
invallers aan het zoeken of aan het inwerken. Ook de 
klassen zijn bomvol, zegt de AOb op haar website. 
Extra geld  
In het regeerakkoord trok het kabinet anderhalf miljard 
euro uit voor extra investeringen in het onderwijs. Ook 
kregen de basisschoolleraren loonsverhoging in 
oktober. Maar de vakbonden waarschuwden al eerder 
dat de acties daarmee niet voorbij zijn. Het onderwijs is 
overspannen, volgens de AOb. Door hoge 
verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en 
studenten.  
 
Ons bestuur staat ook achter de staking. De school zal 
dus gesloten zijn op 15 maart aanstaande. Wij rekenen 
op uw begrip.  
 

 

Agenda: 
Vrijdag 8 februari:  1e rapport 

Dinsdag 12 februari:  10 min. gesprekken 

Donderdag 14 februari: 10 min. Gesprekken 

Maandag 18-vrijdag 22 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 27 februari: Letterfeest groep 3 

Woensdag 6 maart:  Studiedag lln. Vrij 

Maandag 11 maart:  MR vergadering 

Vrijdag 15 maart:  Staking leerkrachten 

Dinsdag 19 maart:  W4Kangoeroe 

Woensdag 20 maart:  Provinciale  

    Verkiezingen 

Vrijdag 22 maart: Pannenkoekendag 

opa’s en oma’s 1 t/m 

4 – 6A 

Woensdag 27 maart:  Inschrijving  

    Avond4daagse (ipv  

    20 maart) 

Donderdag 28 maart:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 29 maart:  Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ad.nl/binnenland/meer-geld-voor-basisschoolleraren-maar-acties-nog-niet-voorbij~a47ca3cf/
https://www.ad.nl/binnenland/meer-geld-voor-basisschoolleraren-maar-acties-nog-niet-voorbij~a47ca3cf/


NASCHOOLSE SPORT SCHAATSEN 
Woensdagmiddag gaat juf Patricia met de kinderen die 
zich hiervoor al hebben opgegeven schaatsen. De 
leerlingen nemen lunch mee naar school en 
verzamelen om 12.00 uur op het Zeemeeuwplein om dit 
snel op te eten en eventueel om te kleden. Zij zullen om 
12.15 uur met de bus naar het centrum gaan en rond 
half 3 weer terug op school zijn. 
 
  

KINDERKICKBOKSEN 
Vanaf maart 2019 zal Dojo Zan Shin starten met 
“kinderkickboksen” (muay thai). De lessen zullen 
worden gegeven op maandag van 15:30 uur tot 16:30 
uur. 

De kosten zijn slechts € 16,00 per maand. Om het 
administratief simpel te houden dient de betaling iedere 
keer bij de eerste les van de maand te worden gedaan. 

U betaalt gewoon direct en contant aan Berry.  

Even wat achtergrondinformatie over karate- en 
kickboksvereniging Dojo Zan Shin: 

De lessen worden verzorgd door sensei (Japanse term 
voor leraar) Berry. Sensei Berry is een gediplomeerd 
instructeur met meer dan 30 jaar ervaring.  

Voor meer informatie over en/of aanmeldingen voor de 
kickbokslessen mag u Berry zelf benaderen via zijn 
mobiele nummer: 06-50964013. 

Vanuit de Albatros stimuleren we het van harte dat 
kinderen (gaan) sporten. We weten immers allemaal 
dat sporten gezond is voor lichaam en geest. Misschien 
schuilt er in uw kind wel een ‘kickboks-talent’? Ontdek 
het bij sensei Berry van Dojo Zan Shin! 

TEKENTALENT 
Af en toe zetten we even een leerling in het zonnetje in 
de nieuwsbrief. Deze keer Angelina uit groep 8B met 
deze mooie anime (eigen stijl) tekening. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

VOORSTELLING BABA JAGA 6+ 
Op zondagmiddag 10 februari is in bibliotheek Stad de 
jeugdvoorstelling Baba Jaga te zien. Een speelse 
voorstelling over vertrouwen hebben in je intuïtie en 
weten dat je goed bent zoals je bent. 

Vasalisa woont bij haar stiefmoeder en stiefzuster die 
altijd heel gemeen tegen haar zijn. Gelukkig heeft zij 
veel steun van haar bijzondere sok die zij op het 
sterfbed van haar moeder heeft gekregen. Dan is er 
een enorme kortsluiting in het huis en dooft het licht. De 
stiefmoeder stuurt Vasalisa het bos in naar de heks 
Baba Jaga. Iedereen weet dat je dan nooit levend 
terugkomt. Maar Baba Jaga heeft het licht... 
Een speelse en humoristische voorstelling over 
luisteren naar je hart, vertrouwen hebben in je intuïtie 
en weten dat je goed bent zoals je bent! 
Zondag 10 februari 2019 Vanaf 15:00 tot en met 16:00 
 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25. 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies 
in de nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 
 

 
 
 
WILDE WEETJES 
Wilde Weetjes zijn interactieve colleges voor het gezin! 
Dit keer gaat het college over voortplanting in het 
dierenrijk. Na het college speel je het aardvarken-
fokspel. 

Op 10 februari is er weer een Wilde Weetjes-college in 
Natuurbeleving centrum De Oostvaarders van 14.00-
15.30 uur. 
Vanwege Valentijnsdag hebben we het dit keer over de 
liefde! Een gids van Burgers' Zoo komt vertellen over 
de voortplanting van dieren en hij neemt een paar 
bijzondere materialen mee. Hoe planten dieren zich 
voort? Hoe worden de jongen geboren? Hoe werkt dat 
in een dierentuin? Daarna ga je als gezin een hele gave 
opdracht doen over een wel heel bijzonder beest, 
namelijk het Aardvarken. 
Burgers' Zoo is de enige Nederlandse dierentuin met 
Aardvarkens en heeft een bioloog in dienst die 

http://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2611;a_id=1615


verantwoordelijk is voor de populatie aardvarkens van 
alle Europese dierentuinen. Zij bepaalt dus welk 
mannetje en vrouwtje met elkaar zullen moeten zorgen 
voor een nieuwe aanwas aardvarkens. Er wordt dan 
natuurlijk gekeken naar leeftijd, familiebanden, 
vruchtbaarheid etc. Na het college kruip je in de huid 
van fok-coördinator en bepaal jij welke aardvarkens met 
elkaar gaan fokken. 
De Wilde Weetjes zijn interactieve colleges voor 
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. 
https://www.stadennatuur.nl/agenda/activiteiten-de-
oostvaarders.html  
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