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Nieuwsbrief 5 september 2017 

Het startsein van de 

kleurrijke Albastart, 10 

duiven werden losgelaten. 

Duiven als symbool voor het 

in vrede samenleven met 

verschillende mensen. Wij 

willen iedereen die geholpen 

heeft met de organisatie en 

iedereen die er was 

bedanken. Samen kunnen 

wij terugkijken op een 

gezellige avond met 

spelletjes en lekker hapjes 

uit verschillende culturen 

Boekenmarkt 

Woensdag 4 oktober houden wij een boekenmarkt van 11.45 uur tot 12.15 uur. Kinderen 

gaan samen boeken verkopen en krijgen ook de gelegenheid om zelf boeken te kopen. Hoe 

leuk is het om weer nieuwe verhalen te lezen! Met de opbrengst van de boekenmarkt (alle 

boeken kosten 50 cent) kopen wij weer nieuwe boeken voor de schoolbieb. Hiervoor zullen 

wij de kinderen vragen of ze nog wensen hebben! Naast kinderboeken willen wij dit jaar ook 

volwassenboeken verkopen. Wij als volwassenen geven daarmee de kinderen het goede 

voorbeeld door ook interesse te tonen in boeken en lezen. Hebben jullie thuis boeken voor 

kinderen en/of volwassenen die de kinderen mogen verkopen op school? Deze kunnen tot en 

met volgende week dinsdag 26 september ingeleverd worden op school. 

 

Contactlijst 

Gisteren zijn de contactlijsten van de groepen meegegaan met de kinderen naar huis. Als 

daar dingen opstaan die niet kloppen, willen jullie dat dan even doorgeven via 

directie@bsalbatros.nl? 

 

Ouderhulplijst 

Vandaag hebben de kinderen een ouderhulplijst meegekregen (zie ook de bijlage bij deze 

nieuwsbrief). Naast leren, vinden wij het ook belangrijk om andere activiteiten te organiseren 

voor de kinderen. Dat kunnen wij niet alleen, daarbij hebben wij jullie hulp nodig! Ook voor 

kinderen is het leuk dat papa en/of mama komt helpen bij activiteiten. Je laat als ouder je 

betrokkenheid bij school zien en je ziet hoe je kind zich in en om de school beweegt. Er zijn 

veel verschillende activiteiten en helpen bij meerdere activiteiten kan natuurlijk. Wij willen 

jullie vragen de ouderhulplijst in te vullen en weer in te leveren op school voor vrijdag 29 

september. 
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Informatieavond 

Donderdag 21 september begint om 19.30 uur de informatieavond van school. Leerkrachten 

vertellen over wat er het komende jaar op het programma staat, volgens onderstaand 

rooster. In de pauze staat de koffie klaar en stelt het hele team zich aan jullie voor. De 

ouderraad van de Albatros vertelt in het kort wat zij allemaal doen. Tijdens de eerste en de 

tweede ronde is er open huis bij het kindercentrum in de Albatros. Als jullie daar willen 

kijken en/of vragen willen stellen kan dat dus ook. 

 

Eerste ronde  19.30 tot 20.15 uur: groep 1-2 / 3 / 5 / 6 / 7 / kindercentrum 

Pauze   20.15 tot 20.45 in de podiumruimte: team en OR 

Tweede ronde 20.45 tot 21.30 uur: groep 1-2 / 2B / 4 / 6 / 8 / kindercentrum  

 

 

 

 

Studiereis  Zweden 

Volgende week gaat er een groep, bestaande uit directeuren van basisscholen, medewerkers 

van de gemeente van de Hof van Twente en managers van kinderopvangorganisaties, op 

studiereis naar Zweden. Daar gaan wij IKC’s (integrale kindercentra) voor kinderen van 1 

t/m 15 jaar bezoeken. Binnen de Hof van Twente zien wij de ontwikkeling richting IKC 

toenemen. In Zweden zijn ze al veel verder in die ontwikkeling. Vanuit stichting Keender 

gaan de directeur van de Heeckerenschool en de Albatros mee. Juf Chantal is dus volgende 

week afwezig. 

 

Wisten jullie dat…. 

 Elke eerste en derde zaterdag van de maand de oud papier container bij school staat 

en tussen 9.30 uur en 11.30 uur open is…. 

 Daar altijd iemand bij staat die de mensen die papier komen brengen ontvangt en tijd 

heeft voor een praatje…. 

 Wij nog op zoek zijn naar mensen die een keertje bij de container willen staan…. 

 Je op de ouderhulplijst aan kunt geven dat jij dat wel een keer wilt doen dit 

schooljaar…. 

 Met de opbrengst van het oud papier leuke dingen worden gedaan voor de kinderen 

van de Albatros…. 

 Zo is er een bijdrage gedaan voor het nieuwe voetbalveld en de geluidsinstallatie van 

de school…. 

 Er ook lege batterijen worden ingezameld op school…. 

 Dat er geen cartridges meer worden ingezameld en ook geen kledinginzameling 

meer is…. 

 De belangrijke data voor september en oktober op de volgende bladzijde staan…. 
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Belangrijke data september en oktober 

20-09 Schoolzwemmen groep 4-5 

21-09 Informatieavond 19.30 uur 

27-09 Kinderpostzegelactie 

03-10 Nieuwsbrief 

04-10 Start kinderboekenweek met boekenmarkt van 11.45-12.15 uur 

04-10 Schoolzwemmen groep 4-5 

05-10 Staking, alle kinderen zijn vrij 

07-10 OUD PAPIER 

10-10 De burgemeester komt voorlezen in groep 1/2/3 

11-10 Schoolzwemmen groep 4-5 (in plaats van 18 oktober) 

16-10 In deze week 10 minuten gesprekken op verzoek 

17-10 Nieuwsbrief 

17-10 Expressie groep 7/8 om 13.30 uur 

18-10 Geen schoolzwemmen groep 4-5 

19-10 Kijkavond voor alle ouders en andere belangstellenden van 18.00 tot 19.00 uur 

21-10 OUD PAPIER 

23-10 tot en met 27-10 Herfstvakantie 

30-10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

31-10 Hoofdluiscontrole 

 

 

 

 

 


