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Nieuwsbrief 27 maart 2018 

Wij kijken terug op een zeer 

geslaagde paasmarkt. Wat 

ontzettend fijn dat er zovelen waren 

die de paasmarkt hebben bezocht. 

Het was een gezellige drukte! 

Ook zijn wij heel blij met de 

opbrengst van ruim 500 euro. Vanuit 

de opbrengsten van het oud papier 

wil de ouderraad dit bedrag 

verdubbelen voor de aanschaf van 

nieuw buitenspeelgoed! 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk 

Anja Oldemenger van de GGD (verpleegkundige) en  Brenda van der Veen van Salut 

(maatschappelijk werk) zijn gestart met een inloopspreekuur bij ons op school. Zij zijn iedere 

donderdag om de beurt aanwezig vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Hebben jullie een vraag of 

willen jullie even overleggen rondom de ontwikkeling, opvoeding of gezondheid van jullie 

kind, dan zijn jullie van harte welkom. Tevens is het mogelijk om hiervoor een afspraak te 

maken. Onze collega’s zijn te vinden in de IB-ruimte naast het directiekantoor. 

 Anja Oldemenger  |  |Jeugdverpleegkundige 4-19 
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Nieuwe leden ouderraad 

Er zijn twee nieuwe ouders die de ouderraad gaan versterken. Eduard Hettelder (vader van 

Elin en Youri uit groep 1 en 2) en Lama Latifa (moeder van Somar en Lamer uit groep 5). Wij 

wensen Eduard en Lama heel veel succes en plezier in de ouderraad! 

Spetterende show groep 7 

Vanavond, dinsdag 27 maart, geeft 

groep 7 een geweldige show! De show 

is voor alle kinderen van onze school, 

ouders, opa’s en oma’s en alle andere 

belangstellenden. We beginnen om 

18.00 uur en rond 19.00 uur is de 

show afgelopen. 
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Paasviering 

Morgen, woensdag 28 maart, kijken wij samen met de kinderen vooruit naar Pasen tijdens 

de Paasviering. Wij sluiten daarmee de Vastenactie af. Alle kinderen mogen tijdens de 

Paasviering hun vastendoosje inleveren. 

Eerste Heilige Communie 

Zondag 8 april doen Cathleen Möller en Chris Olde Veldhuis uit groep 4 hun Eerste Heilige 

Communie. De viering begint om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Iedereen is 

van harte welkom om deze viering bij te wonen. Wij wensen Cathleen en Chris alvast een 

hele, fijne dag! 

Nationale buitenspeeldag 

Dinsdag 10 april is de Nationale buitenspeeldag. Wij doen daar zeker weer aan mee! Hoe 

leuk is het om buiten te zijn, je kunt er van alles doen. Natuurlijk lekker spelen maar ook 

rekenen of lezen. Het belooft weer een bijzondere dag te worden op de Albatros! 

Belangrijke data in maart en april 

27-03-18 Playbackshow groep 7 om 18.00 uur 

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

04-04-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

05-04-18 Verkeersexamen groep 7 

07-04-18 OUD PAPIER 

08-04-18 Eerste Heilige Communie om 9.30 uur in de kerk 

10-04-18 Nationale buitenspeeldag 
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12-04-18 MR vergadering 

17-04-18 t/m 19-04-18 Eindcito groep 8 

18-04-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

20-04-18 Koningsspelen 

21-04-18 OUD PAPIER 

24-04-18 Schoolreis groep 1 t/m 7 
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25-04-18 Expressie groep 4-5 om 11.15 uur 

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

05-05-18 OUD PAPIER 


