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Nieuwsbrief 8 maart 2018 

De school is weer prachtig versierd 

door de ouders van de versiergroep. 

Met prachtige takken en versieringen 

hebben wij de lente al vast binnen 

gehaald. Ook kun je zien dat het 

binnenkort Pasen is. 

Kom naar de paasmarkt 

Op woensdag 21 maart van 16.00 

uur tot 17.30 uur vindt er op de 

Albatros een heuse paasmarkt 

plaats. Naast de kinderen van school 

heten wij ook graag alle ouders, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en andere 

belangstellenden van harte welkom! Op de markt is van alles te doen: er worden 

palmpaasstokken gemaakt en verkocht, je kunt leuke boeken kopen, meedoen aan de loterij, 

er is koffie met iets lekkers erbij en nog veel meer. Voor de kinderen is er gratis ranja én de 

paashaas zal er ook zijn. Kortom een gezellige, feestelijke markt met voor ieder wat wils.  

De paasmarkt wordt georganiseerd door enthousiaste ouders van de Albatros. De 

opbrengsten van de markt komen volledig ten goede aan de kinderen van school. Wij willen 

er namelijk nieuw buitenspeelgoed voor kopen. Graag tot ziens op 21 maart! 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk 

Vanaf donderdag 15 maart is er op school de mogelijkheid om binnen te lopen bij de 

schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk. Vanaf deze datum zal wekelijks dan 

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

(maatschappelijk werk) aanwezig zijn. Zij zijn iedere donderdag om de beurt aanwezig vanaf 

8.30 uur tot 10.30 uur bij ons op school. Hebben jullie vragen rondom de ontwikkeling, 

opvoeding of gezondheid van jullie kind, dan kunnen jullie deze aan Anja of Brenda stellen. 

Dat hoeven niet altijd grote problemen te zijn, voor kleine vragen of even overleggen zijn 

jullie ook welkom. Tevens is het mogelijk om hiervoor een afspraak te maken.  

Zo kunnen wij samen optrekken en vormgeven aan onderwijs, zorg en welzijn. Onze collega’s 

zijn te vinden in de IB-ruimte naast het directiekantoor. 

 Anja Oldemenger  |  |Jeugdverpleegkundige 4-19 

 

 Werklocatie: Hof 

van Twente Postadres: 

Postbus 1405  | 7500 BK  Enschede T 0900 

3338889 | M 06 41 55 90 85 | 

a.oldemenger@ggdtwente.nl | www.ggdtwente.nl |  
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Wij zoeken jou! Kom in de Ouderraad! 

Maar wat doet de OR eigenlijk? De ouderraad van de Albatros zet zich in voor alle 

activiteiten op school. Daarbij kun je denken aan het schoolfeest, Sinterklaas, Kerst, en ook 

het oud papier. De OR leden zitten in een commissie  (bijvoorbeeld de 

schoolfeestcommissie, sinterklaascommissie etc.). In zo’n commissie zitten ook één of 

meerdere leerkrachten. Samen organiseren we voor de kinderen leuke activiteiten. Hier is 

geld voor nodig, dit krijgen vanuit de ouderbijdrage en voor een heel groot deel ook uit de 

opbrengst van het oud papier. Door de opbrengst van het oud papier, kunnen we 

voorkomen dat de ouderbijdrage hoger wordt. Hoewel het organiseren van activiteiten al 

erg leuk is, heeft het meer voordelen om in de OR te zitten. Je bent nauw betrokken bij de 

school en je kunt over veel zaken meedenken. We hebben nieuwe leden nodig! 

Maar wat verwachten we van je? Ongeveer eens per twee maanden vergaderen we en je 

mag zelf aangeven welke activiteit je leuk lijkt om mee te helpen organiseren.   

Maar wie zitten er al in de OR? De huidige OR bestaat uit: Rob van Ruiten, Toine van Gool, 

Emiel Freriksen, Becky Jansen, Claudia Benjamins, Maria Heinhuis, Marleen Jansen en Dorine 

van Wissing. Van uit de school is Chantal ten Dam bij de vergaderingen aanwezig.  

Lijkt het je leuk en wil je je opgeven of meer informatie? Dan kun je uiteraard bij de school 

terecht, maar ook Dorine van Wissing, even mailen via d.kremer@enschede.nl.  

We hopen van je te horen! Groet, Dorine van Wissing, voorzitter Ouderraad.  

Expressie groep 6 

Dinsdag 20 maart om 13.30 uur is groep 6 voor de tweede keer dit schooljaar aan de beurt 
om een spetterend optreden te verzorgen op het podium. Wat jullie precies te zien krijgen, 
is nog even een verrassing, maar het beloofd weer een mooie show te worden! Wij 
nodigen jullie van harte uit om te komen kijken.  

Sponsorloop groep 4 

Onze school organiseert ieder schooljaar voor de leerlingen van groep 4, samen met de 

werkgroep van de Eerste Heilige Communie, een sponsorloop voor een goed doel.                                                                   

Dit schooljaar is gekozen om het werk van CliniClowns te sponsoren. Met de opbrengst van 

onze sportieve prestaties kan CliniClowns nog meer zieke kinderen laten lachen en even 

vergeten dat ze ziek zijn. We nodigen jullie uit om de kinderen van groep 4 tijdens de 

sponsorloop op 21 maart van 11.45 uur tot 12.00 uur aan te moedigen op school. 

Spetterende show groep 7 

Dinsdag 27 maart a.s. 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. 

mailto:d.kremer@enschede.nl
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Hebben jullie de nieuwste berichtjes uit de groepen op de website van de 

school al gezien? www.bsalbatros.nl  

 

Belangrijke data in maart 

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

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 

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  

 

http://www.bsalbatros.nl/

