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Nieuwsbrief 20 februari 2018 

 

Woensdag 14 maart hebben wij onze 

jaarlijkse open dag. Ouders die op 

zoek zijn naar een school voor hun 

kind, zijn van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen op de 

Albatros. Je kunt op de open dag 

kijken in de verschillende groepen 

tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Ook kun 

je je vragen stellen en informatie 

halen. Kinderen kunnen gymmen en 

knutselen. Wij hebben de opvang bij 

ons in de school en ook daar zijn jullie 

van harte welkom om te kijken en 

vragen te stellen. ’s Avonds zijn wij 

open tussen 19.00 uur en 20.00 uur.  

 

Welkom! 

Na de voorjaarsvakantie starten Fleur Scheepers en Thijs van Wissing bij ons op school in 

groep 1. Wij wensen Fleur en Thijs heel veel plezier op de Albatros! 

 

Afscheid juf Leni 

Na 16 jaar gewerkt te hebben op de Albatros, neemt juf Leni aanstaande vrijdag 23 februari 

afscheid. Dit laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan. ’s Middags verzorgen de kinderen van 

groep 6-7-8 een optreden voor juf Leni en haar gezin. Ook is er die middag een gezamenlijk 

moment van afscheid nemen voor alle kinderen van de Albatros. Vanaf 14.00 uur staat de 

koffie/thee klaar voor ouders die nog even persoonlijk afscheid willen nemen van juf Leni.  

 

Hofkoren 

Zondagmiddag 11 maart doet het Schoolkoor van de Albatros mee aan Hofkoren in de 

Reggehof in Goor. Ergens tussen 13.00 uur een 17.00 uur zullen zij meerdere liedjes zingen 

onder leiding van juf Rita Fokke en met Hans Leemreize (vader van Tom uit groep 6) op de 

piano. Het Albatros Schoolkoor zal ook een lied zingen samen met het Goors Mannenkoor. 

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van ons eigen 

Schoolkoor! Als het tijdstip van het optreden bekend is, zullen wij jullie daarvan op de 

hoogte brengen. 
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Pannenkoekendag 

Vrijdag 16 maart is de nationale pannenkoekendag. Alle kinderen van de groepen 8 op de 

Whee gaan die dag bij het Doesgoor een gezellige ochtend verzorgen voor hun opa’s, oma’s, 

goede buur of ander familielid. Daar hoort natuurlijk een lekkere pannenkoek bij! De dag 

wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches en de leerkrachten van de groepen 8. De 

kookgroep van het Doesgoor zal ook dit jaar weer helpen met het bakken van de 

pannenkoeken.  

 

Belangrijke data in februari en maart 

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 

05-03-18 Hoofdluiscontrole 

06-03-18 OR vergadering 

07-03-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

11-03-18  Albatroskoor zingt tijdens Hofkoren in de Reggehof 

13-03-18 Nieuwsbrief 

14-03-18 Open dag 

15-03-18 MR vergadering 

16-03-18 Pannenkoekendag groepen 8 de Whee 

17-03-18 OUD PAPIER 

20-03-18 Expressie groep 6 om 13.30 uur 

21-03-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  Sponsorloop groep 4 om 11.45 uur 

  Paasmarkt om 16.00 uur 

25-03-18  Palmzondag 
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27-03-18 Nieuwsbrief 

  Playbackshow groep 7 om 18.00 uur 

29-03-18 Witte donderdag 

30-03-18  Goede vrijdag, studiedag team, alle kinderen zijn vrij t/m maandag 2 april  

 


