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Nieuwsbrief 9 januari 2018 

 

Wij wensen jullie allemaal een goed, gezond en gelukkig 

nieuwjaar. Dat wij ook dit jaar weer partners mogen zijn 

in de ontwikkeling van jullie kinderen. Dat wij dat 

partnerschap dit jaar misschien nog wel beter vorm 

weten te geven. ‘Communicatie’ is daarbij het 

sleutelwoord, aandacht hebben voor elkaar. Daarbij staat 

natuurlijk het welbevinden en de ontwikkeling van jullie 

kind centraal! 

 

Circus op school 

Vrijdag 12 januari vieren wij samen met alle kinderen, ouders en leerkrachten van de 

Albatros dat wij officieel 5 jaar Kanjerschool zijn. Jullie hebben hierover gisteren een aparte 

nieuwsbrief op papier gekregen. Willen jullie vandaag of morgen het opgave strookje 

inleveren op school? 

Vervanging 

Op de Albatros hebben wij een vast team van leerkrachten waarmee wij het onderwijs 

verzorgen. Maar ook wij hebben te maken met ziekte van leerkrachten. Dit proberen wij 

altijd zo goed mogelijk op te lossen zodat de ontwikkeling van kinderen gewoon door kan 

gaan. Zo min mogelijk wisselingen en bekende gezichten voor de groep zijn voor ons 

belangrijke criteria. Ook dit jaar starten wij met bekende invalkrachten. ‘Juf Iris, juf Diede en 

meester Casmaran, wij zijn ontzettend blij met de manier waarop jullie ons team 

versterken!’ Voor juf Iris en juf Diede geldt dat zij allebei ook een aanstelling hebben bij een 

ander schoolbestuur. Daardoor is hun beschikbaarheid voor de Albatros voor de komende 

periode minder geworden. Ik hoor jullie denken ‘Waarom geef je ze dan niet een vaste, 

grotere aanstelling op de Albatros?’ Hoe graag wij dit ook willen, dat kan niet in verband met 

verplichtingen en regelgeving.  

Hofkoren 

Ook dit jaar doet de Albatros mee met een schoolkoor aan Hofkoren op zondagmiddag 11 

maart. Vandaag gaat er een opgave brief mee met de kinderen. 

Afscheid juf Leni 

Juf Leni heeft te kennen gegeven dat ze wil stoppen als juf op de Albatros. Hieronder vertelt 

ze zelf wat haar redenen hiervoor zijn. Wij wensen haar ontzettend veel succes met haar 

eigen praktijk. Wij vinden het bijzonder knap en dapper dat zij deze keuzes heeft gemaakt en 

wensen haar daarbij natuurlijk heel veel geluk! Dit betekent voor de Albatros dat er twee 

dagen anders ingevuld gaan worden. Per 1 maart gaat juf Maike zelf de woensdag in groep 6 

lesgeven en juf Diede is op maandag de ochtend in groep 7 en de middag in groep 7-8.  
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Lieve ouders, verzorgers,  jongens en meisjes van de Albatros. 

 

Het is alweer 16 jaar geleden dat ik startte met mijn werk op de Albatros. In die 16 jaar en 24 

jaar daarvoor in Zoetermeer, Delft, Herwen en Ottersum heb ik met veel plezier mijn vak van 

juf uitgevoerd. Heerlijk wanneer ik de kids kon boeien en zij met ‘snuut en oren‘ zaten te 

luisteren. Met volle overgave heb ik voor en in de klas gestaan. En met plezier samen met 

mijn collega's een mooie Albatrostijd gemaakt. Aan die periode gaat 1 maart 2018 officieel 

een einde komen. 

Zoals een aantal van jullie weten werk ik ook in mijn RT praktijk ‘LeeRTuin Twente’. Dit werk 

wil ik graag uitbreiden omdat ik merk dat er vanuit de maatschappij vraag naar is en vooral 

ook omdat daar een heel groot gedeelte van mijn passie ligt. Kinderen individueel of in 

groepjes begeleiden is prachtig werk. 

Daarnaast ga ik komend jaar oma worden en wil ik ook graag veel tijd doorbrengen met ons 

eerste kleinkind. Komende maanden dus genoeg om lekker druk mee te zijn. 

Graag wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen al die jaren, het heerlijke werken en het 

contact. 

23 februari is mijn laatste dag op school. Ik wil geen officieel afscheid, maar zou het wel leuk 

vinden wanneer we elkaar op die dag nog zouden zien en/of spreken. 

Tot dan. 

Groetjes, juf Leni 

 

Belangrijke data in januari en februari 

12-01-18 Circus op School 

17-01-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

20-01-18 OUD PAPIER 

23-01-18 Nieuwsbrief 

30-01-18  Expressie groep 4-5 om 13.30 uur 

31-01-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

31-01-18  OR vergadering 

03-02-18 OUD PAPIER 

06-02-18 Nieuwsbrief 

09-02-18 Carnaval op school 

14-02-18 Aswoensdag 

14-02-18  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

15-02-18 Rapport 1 gaat mee 

http://www.leertuintwente.nl/
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15-02-18 Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

16-02-18  Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

17-02-18 OUD PAPIER 

20-02-18 Nieuwsbrief 

20-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

21-02-18 Expressie groep 1-2-3 om 11.15 uur 

21-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

22-02-18 Groep 3-4 proefjes ‘Zintuigen’ bij Doesgoor 

22-02-18  Groep 4 rondje kerk 

23-02-18  Afscheid juf Leni 

26-02-18 Voorjaarsvakantie t/m 02-03-18 

03-03-18 OUD PAPIER 

 

 

 

 

 

 

 


