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Mirthe de Vries is onze voorleeskampioen! 

Zij gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de 

volgende ronde in de gemeente Hof van Twente. 

Wij wensen haar heel veel succes en natuurlijk ook heel 

veel voorleesplezier! 

 

 

Bieb op school 

Alle kinderen bij ons op school lenen boeken in de bieb op school. Boeken om op school in te 

lezen en boeken om thuis in te lezen. Wij hebben de afspraak dat er één boek van de bieb 

op school in huis mag zijn. Elke week krijgen kinderen de gelegenheid om weer nieuwe 

boeken te lenen. Hiervoor komen 1x per week ouders in de bieb om te helpen volgens een 

vast rooster. Kinderen kunnen dus op die dag hun boek van thuis meebrengen om te ruilen: 

Groep 1-2 en 2-3  maandag 
Groep 6   donderdag 
Groep 4-5 en 7-8  vrijdag 
 
Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage van 20 euro per kind, wordt 28 november van jullie rekening afgeschreven 

door de penningmeester van de ouderraad. 

Sinterklaas op school 

Sinterklaas is weer in het land, de school is prachtig versierd en overal wordt weer zichtbaar 

dat het Sinterklaasfeest in aantocht is. Wij vieren Sinterklaas dit jaar op dinsdagmorgen 5 

december. Om 12 uur zijn alle kinderen vrij. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de 

klas verwacht. 

Expressie groep 6 

Woensdag 29 november om 11.15 uur zijn jullie allemaal van harte welkom om te komen 

kijken, luisteren en genieten van de expressie van groep 6. 

Op tijd beginnen 

Wij willen graag ’s morgens op tijd beginnen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en mogen de 

kinderen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en willen de leerkrachten graag 

starten met alle kinderen van de groep. 
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Schoolfruit 

Deze week eten we woensdag radijs, donderdag sinaasappel en vrijdag peer. Jullie kunnen 

iedere week via onderstaande link zelf kijken welk fruit er wordt gegeten op school. Mocht je 

kind een keer de fruitsoort echt niet lusten, dan vragen wij jullie je kind ander fruit mee te 

geven voor die dag. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-

Kids.htm 

Logopedie 

Zoals jullie weten, hebben wij logopedie op school. Als een kind logopedie nodig heeft, kan 

de behandeling op school, onder schooltijd plaatsen. Marianne Monfrooij is vanaf donderdag 

23 november onze logopedist. Zij is in dienst bij Beo-logopedie o.a. in Goor en werkt alle 

donderdagen bij ons op school. Jacqueline Scholten heeft dit gegaan, zij heeft echter een 

andere baan erbij gekregen en kan daarom haar werkzaamheden bij ons op school niet meer 

voortzetten. Wij wensen Jacqueline veel succes met haar nieuwe baan en Marianne veel 

succes en plezier op de Albatros. 

Staking??? 

Wellicht hebben jullie al gelezen dat de onderwijsbonden hebben afgesproken dat zij in 

gesprek zullen gaan met de nieuwe minister van onderwijs over de eisen, die het werkveld 

heeft t.a.v. werkdruk en salaris. Dit overleg vindt in de komende periode plaats. Wanneer dit 

gesprek te weinig oplevert, zullen de bonden weer een staking uitroepen en wel op dinsdag 

12 december. Dit wordt in de week van 4 december duidelijk. 

Natuurlijk willen wij dit overleg afwachten, maar we snappen ook, dat we jullie met een 

probleem opzadelen als we pas enkele dagen van tevoren laten weten wat onze school doet. 

Daarom nu alvast een bericht vanuit het team van de Albatros. 

Na uitvoerig overleg heeft de meerderheid van de teamleden aangegeven, dat zij deel zal 

nemen aan de staking, wanneer deze door de bonden wordt uitgeroepen. Dit betekent voor 

jullie, dat je er vast rekening mee kunt houden, dat de school op dinsdag 12 december 

gesloten is.  

Misschien denken jullie: “Waarom staken, er is in het regeerakkoord toch geld opgenomen 

voor het basisonderwijs?” 

Dat klopt, er zijn toezeggingen gedaan t.a.v. de werkdruk en het salaris van leerkrachten. 

Het toegezegde bedrag ligt echter ver onder het gevraagde bedrag. Daarnaast zijn de 

toegezegde gelden voor werkdrukverlaging (430 miljoen) grotendeels pas beschikbaar in 

2021, terwijl de werkdruk nu door veel leerkrachten en leerlingen gevoeld wordt. Zoals het 

er nu naar uit ziet, is er voor het komende jaar slechts 10 miljoen beschikbaar. 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-

stapjes-kabinet-te-klein  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-

onderwijs  

 

  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-Kids.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Fruit-voor-Kids.htm
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs


'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

Katholieke Basisschool De Albatros – Kievitstraat 63 – 7471 EL  Goor – tel. 0547-273806 – www.bsalbatros.nl 

 

Belangrijke data in november en december 

29-11 Expressie groep 6 om 11.15 uur 

30-11 MR vergadering 

02-12 OUD PAPIER 

04-12 Advent 1 

05-12 Sinterklaasfeest van 8.30 tot 12.00 uur, ’s middags zijn alle kinderen vrij 

06-12 Groep 8 gaat naar Risk Factory, een veiligheidseducatiecentrum in Enschede 

         Schoolzwemmen groep 4-5 

         GMR vergadering 

08-12 Paardenmarkt / Teamdag, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

11-12 Advent 2 

12-12 Staking??? 

16-12 OUD PAPIER 

18-12 Advent 3 

20-12 Schoolzwemmen groep 4-5 

         Kerstknutselen van 10.15 tot 12.15 uur 

21-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

         17.30 uur kerstviering en hapjesbuffet voor de kinderen op school 

         Vanaf 18.30 uur gezellig samenzijn voor alle ouders in de patio 

22-12 Om 14.30 uur start de Kerstvakantie voor alle kinderen  

 

 

 

 

 

 

 


