Nieuwsbrief CBS De Welle

school komen op de gebruikelijke
tijd. De leerkrachten zijn wel op
dezelfde tijd op school.
Mocht uw kind(deren)naar school
komen wilt u dat dan doorgeven aan
de betreffende leerkracht?



Vrijdag 22 december.
Vrijdag 22 december zijn de kinderen
om 11.45 uur uit en dan kunnen ze
gaan genieten van hun welverdiende
kerstvakantie.

18 december 2017

Nieuws van de directie

Beste ouders/verzorgers. Deze
nieuwsbrief is nogal wat verlaat. Wij
moesten echter wachten met het
versturen van de nieuwsbrief tot het
bericht van de fusie er was. Deze is
vanochtend binnen gekomen. En is
hieronder opgenomen.
Verkeer
Het bouwen van de huizen in de
Slotstraat is bijna ten einde.
Toch merken we nog vaak dat er
gevaarlijke situaties ontstaan. Ik
vraag u medewerking om hier attent
op te blijven.
Lichtjestocht.

Woensdag 20 december is het dan
zover. Om 18.30 uur mogen de
kinderen hun lampion op komen
halen en gaan we de lichtjestocht
lopen waarbij de opbrengst is voor
het Kinder Sophia ziekenhuis.
Donderdag 21 december.
Donderdagochtend mogen de
kinderen wat later op school komen.
We starten dan om 09.30 uur. Het
kan zijn dat u geen opvang heeft,
dan mogen de kinderen altijd naar

Dinsdag 9 januari 2018
Het schooljaar 2017-2018 zijn we
samen met ouders, kinderen en team
begonnen.
Dit willen we graag ook op dinsdag 9
januari weer doen. Hierbij bent u als
ouder uitgenodigd om samen met de
kinderen en het team het nieuwe
kalenderjaar in te gaan. We hopen
op net zoveel ouders als bij het begin
van het schooljaar.

Albero is onze nieuwe naam.
Vakantierooster 2018-2019
De vakanties voor het volgende
schooljaar zijn bekend.
Ik geef deze alvast door omdat we
merken dat mensen die met
wintersport gelijk weer voor het
volgende jaar willen boeken.
Herfstvakantie  ma  15/10-vr  19/10
Kerstvakantie   ma  24/12-vr  04/01
Voorjaars vak.  ma  04/03-vr  08/03
G.Vrijdag/Pasen vr  19/04-ma 22/04
Meivakantie      ma  23/04-vr  03/05
Hemelvaartsdag do  30/05-vr  31/05
2 Pinksterdag    ma  10/06
Zomervakantie  ma  08/07-vr  16/08
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20 december 2017
lichtjestocht. De lampionnen
kunnen om 18.30 worden
opgehaald.
Vertrek om 18.45 uur samen
met uw kind(eren).
Donderdag 21 december.
Kinderen mogen om 09.30 uur
op school komen.
Vrijdag 22 december.
De vakantie start om 11.45
uur.
Maandag 8 januari.
Studiedag Albero. Alle
kinderen vrij.
Dinsdag 9 januari.
Start van het nieuwe
kalenderjaar.
Samen beginnen met ouders,
kinderen en het team.
Dinsdag 16 januari.
Kiva-ouderavond.

Alpha scholengroep en Nobego fuseren op 1
januari 2018. We zijn trots op onze nieuwe
organisatie. Per 1 januari hebben we ook een
nieuwe naam.

Albero is het Italiaanse woord voor “boom”.
In dit woord schuilt voor ons een grote
hoeveelheid aan symboliek, passend bij onze
nieuwe organisatie voor primair onderwijs.
De boom is bij uitstek het symbool voor
duurzaamheid. De vorming van een
duurzame organisatie, waar kinderen van de
huidige en de toekomstige generaties
kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen,
is de primaire doelstelling van Albero.
De boom staat stevig verankerd in de aarde
door een wijdvertakt stelsel van wortels. Bij
Albero wordt dit fundament gelegd door
onderbouwd beleid op het gebied van
onderwijs, financiën en personeel, door
weldoordacht kwaliteitsbeleid en door
functionele, goed onderhouden gebouwen.
De stam van de boom is de kern van ons
onderwijs. Soms stoer, breed en onbuigbaar,
soms teer en flexibel. Iedere boom heeft zijn
eigen karakteristieken en kenmerken. Dit
geldt ook voor onze scholen. Van groot tot
klein, gelegen in een dorp of in de stad, met
een eigen onderwijskundige signatuur en
visie. Op iedere school wordt het onderwijs
vorm gegeven vanuit de schoolgebonden
identiteit. Openbare, Christelijke en
samenwerkingsscholen maken deel uit van
onze organisatie.
De kruin van de boom geeft vorm aan het
silhouet. Soms smal en lang, soms breed en
wijdvertakt. Zo zien wij ook ons onderwijs.
Enerzijds gericht op het behalen van
specifieke doelen, anderzijds op de brede
ontwikkeling van kinderen. De vorm is
afhankelijk van het type boom, van de
omgeving, van het klimaat en van de wijze
van verzorging. Zo zijn bomen ook een
plaats om onder te schuilen.
De bladeren van de boom zijn divers van
vorm en kleur. Veranderend in de loop van
het jaar. Functioneel als belangrijke schakel

in de voedselketen, maar ook voor de
verspreiding van zuurstof op onze aarde.
Een gezonde boom werpt vruchten af. Soms
klein en licht, soms groot en zwaar. Altijd
functioneel, want de vrucht is nooit het
eindproduct van de boom, maar het begin
van nieuw leven.
De medewerkers van Albero zijn de
verzorgers van de boom. Ze koesteren de
plant, verzorgen de aarde, bemesten en
bevloeien, herstellen en snoeien om de
mooiste vruchten te kunnen realiseren. Ieder
boom heeft een eigen aanpak nodig om tot
wasdom te komen. Dat geldt ook voor ons
onderwijs: we gaan uit van de
onderwijsbehoefte van ieder kind, stimuleren
talenten, ondersteunen waar nodig, zodat
ieder kind tot bloei kan komen binnen een
liefdevolle en respectvolle omgeving.
www.alberoscholen.nl (per 8 januari 2018)

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle wens
ik u prettige feestdagen toe.
Chris Kouwijzer.

