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Nieuwsbrief 24 april 2018 

Na een heerlijk Koningsontbijt gingen wij vrijdag op weg naar het 

Doesgoor voor de Koningsspelen. Wat een mooi gezicht, groot en 

klein, in het zonnetje, op weg naar een goed georganiseerde dag. 

Daarvoor willen wij de buurtsportcoaches, met name Maikel en Eline, 

hartelijk danken! En een dank je wel voor al onze hulpouders die er de 

hele ochtend waren om de verschillende groepjes te begeleiden bij de 

verschillende onderdelen. Ook vonden wij het ontzettend leuk dat er 

zoveel publiek was gedurende de ochtend. Wij kijken terug op een 

zonnige, geslaagde dag! 

Afscheid van de Albatros 

Lieve ouders, verzorgers en kinderen van de Albatros, 

Na 42 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op de Albatros ga ik hiermee per 1 

september stoppen.  

Als 20 jarige ben ik vol overgave en verwachting aan mijn baan als leerkracht op de Albatros 

begonnen. Wat heb ik ontzettend veel plezier gehad, samen met de kinderen en collega’s, 

en wat heb ik veel geleerd! Mijn hart lag al die jaren bij de onderbouw: kinderen die nog 

maar kort naar school gaan en vol verwachting het leven tegemoet zien. Deze kinderen 

zichzelf laten zijn, zich veilig laten voelen en ze begeleiden in hun ontwikkeling. Wat fijn dat 

ik dat zo veel jaren heb mogen doen. 

Per 1 september stopt Geert, mijn man, ook met zijn werk. We willen graag samen genieten 

van de tijd die voor ons ligt.  

Graag wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in mij en in de Albatros, het fijne werken en 

het contact met jullie en de kinderen.  

5 Juli vier ik met de kinderen en collega’s heel informeel mijn afscheid. Geen officieel 

afscheid dus, maar ik zou het wel leuk vinden om elkaar op die nog even te zien en spreken. 

Groetjes, Juf Helma. 

Koffieochtend 

Dinsdag 15 mei is er een koffieochtend om 8.30 uur in de podiumruimte op de Albatros. 

Iedereen is van harte welkom om samen met juf Chantal, juf Rianne en de aanwezige ouders 

te praten over het reilen en zeilen op school. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar, wij 

zouden in ieder geval graag jullie mening willen horen over de ouder (en kind) gesprekken bij 

ons op school en hoe jullie het partnerschap op school ervaren. Opgeven is niet nodig, kom 

gerust even binnen lopen, iedere mening telt. 

Welkom op de Albatros 

Na de meivakantie beginnen Ilana Kolbe, Milan Lucassen en Logan Jansen bij ons in groep 1. 

Wij wensen Ilana, Milan en Logan heel veel plezier op de Albatros! 



'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

Formatie schooljaar 2018-2019 

Het afscheid van juf Helma betekent dat er het een en ander gaat veranderen in de 

personele bezetting bij ons op school. Wij vinden het ontzettend fijn dat zowel meester 

Casmaran (groepsleerkracht) als juf Linsy (onderwijsassistent) ons team komen versterken. 

In overleg met het team en de MR zijn wij gekomen tot het onderstaande plaatje. Wij 

hebben er voor gekozen om de groepen niet te groot te maken en allemaal ongeveer gelijk 

wat betreft het aantal kinderen. Op die manier kunnen leerkrachten fijn lesgeven en krijgen 

kinderen die aandacht die ze verdienen.  

Groep 1  (16 kinderen)   juf Rita Fokke en juf Kirsten Krooshoop 

Groep 2-3  (20 kinderen)   juf Anouk Lammersen en juf Kirsten Krooshoop 

Groep 4-5  (21 kinderen)   meester Casmaran Land 

Groep 7  (26 kinderen)   juf Maike Klein Gunnewiek 

Groep 6-8  (21 kinderen)   juf Irene Verkuyten 

Onderwijsassistent    juf Linsy Hollink 

Interne begeleider en plusklas  juf Rianne Wiegerink 

Directeur     juf Chantal ten Dam 

Conciërge     juf Esther Spijkerman 

Administratief medewerker   mevr. Margret Buurman 

In de bovenbouw hebben wij er voor gekozen om groep 7 niet te splitsen maar als enkele 

groep van 26 kinderen verder te laten gaan. De kleinere groepen 6 en 8 zijn volgend jaar een 

combinatiegroep van in totaal 21 kinderen wat maakt dat deze combinatie voldoende 

ruimte biedt om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de 

verschillende kinderen. 

In de onderbouw hebben wij er voor gekozen om groep 2 dit jaar niet te splitsen en gelijk 

mee te laten draaien in de combi 2-3. Het wordt dan een groep van samen 20 kinderen, wat 

maakt dat ook in deze groep voldoende aandacht is voor ieder individueel kind. Groep 2 zal 

net als dit jaar vaste momenten op de dag hebben om buiten te spelen met groep 1. Ook zijn 

er vaste momenten voor groep 2 om met groep 1 te spelen in de hoeken in het lokaal van 

groep 1 en het hoekenlokaal. Wij starten met een enkele groep 1 van 16 kinderen waar al 

snel kinderen bij instromen zodat wij in november al 20 kinderen in groep 1 hebben. In de 

loop van het schooljaar stromen daar dan nog verschillende kinderen bij in. 
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Opening buurtschoolplein 

Zoals jullie hebben kunnen zien, is het stuk speelplaats bij de opvang, tussen de Wiekslag en 

de Albatros opnieuw ingericht als buurtschoolplein voor jonge kinderen. Dit is gerealiseerd 

in samenwerking met de buurtsportcoaches, de gemeente Hof van Twente en een subsidie 

vanuit de provincie. Donderdag 17 mei wordt het ‘buurtschoolplein De Whee’ officieel 

geopend in het bijzijn van de betrokkenen. De peuters en kleuters zullen die ochtend 

picknicken op het nieuwe plein. 

Belangrijke data april en mei 

25-04-18 Expressie groep 4-5 om 11.15 uur 

27-04-18 Koningsdag, meivakantie, alle kinderen zijn vrij  t/m 13 mei 

05-05-18 OUD PAPIER 

14-05-18 Hoofdluiscontrole 

15-05-18 Koffieochtend op de Albatros om 8.30 uur 

16-05-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

16-05-18 t/m 18-05-18 Kamp groep 8 

19-05-18 OUD PAPIER 

21-05-18 Tweede pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

22-05-18 Nieuwsbrief 

23-05-18 OR vergadering 

24-05-18  Knutselen schoolfeest 

25-05-18 Brandweer op school 

29-05-18 Knutselen schoolfeest 

  Start wandelvierdaagse 

30-05-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 


