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Nieuwsbrief 22 mei 2018 

Het ‘buurtschoolplein de Whee’ voor jonge kinderen is afgelopen donderdag officieel 

geopend door wethouder Pieter van Zwanenburg, de peuters en de kleuters van de Whee. 

Het buurtschoolplein ligt centraal tussen kinderopvang Hof van Twente, de Wiekslag  en de 

Albatros, zodat alle jonge kinderen van de Whee er zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen 

maken. Wij kijken terug op een zonnige opening met een gezellige picknick! 

Communicatie met leerkrachten 

Natuurlijk kunnen jullie altijd in gesprek met de leerkracht van jullie kind(eren). Gedurende 

het schooljaar zijn daarvoor de vaste momenten en daarnaast kan dat ook tussendoor. Dit 

kan gaan over ontwikkeling, een vraag of alleen maar even horen hoe de leerkracht vindt dat 

het gaat. Nu zijn deze vragen voor ons als leerkracht voor schooltijd niet handig omdat wij er 

dan graag willen zijn voor de kinderen die binnen komen. Na schooltijd zijn wij altijd 

beschikbaar voor jullie ouders. Jullie kunnen een leerkracht even aanspreken op het plein, 

even binnen komen lopen of een afspraak maken. Zakelijke dingen zoals een artsenbezoek 

of ziekmelding kunnen via de telefoon of mail. Op de website van school kunnen jullie zo 

nodig de contactgegevens van school en de leerkrachten vinden. 

Koffieochtend 

Helaas waren er maar twee ouders op de afgelopen koffieochtend met als thema 

oudergesprekken en partnerschap. Mochten jullie toch wat vinden van de oudergesprekken, 

wat gaat goed en wat kan beter volgens jullie, zet dat dan gerust even op de mail naar 

directie@bsalbatros.nl. 14 juni hebben wij nog een koffieochtend gepland. Jullie zijn 

allemaal opnieuw van harte welkom. Hebben jullie zelf onderwerpen waar jullie het graag 

met ons over willen hebben, dat kan! De koffie en/of thee staat klaar. Ook zal Brenda van 

Veen aanwezig zijn om iets te vertellen over haar rol als schoolmaatschappelijk werker. 
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IKC (integraal kindcentrum) ontwikkeling 

Sinds februari 2016 hebben wij kinderopvang Hof van Twente bij ons in het gebouw en 

proberen wij samen te werken waar dat kan. Wij willen graag samen werken aan een 

doorlopende ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Om elkaar en elkaars werk beter 

te leren kennen, gaan wij bij elkaar kijken. De leerkrachten van de Albatros gaan kijken in de 

peutergroep, bij de kinderdagopvang en BSO en de pedagogisch medewerkers van de 

opvang komen in de verschillende groepen van de Albatros kijken. Meester Casmaran 

vervangt de leerkracht die een dagdeel bij de opvang gaat kijken. Als teams zullen wij 

gezamenlijk onze ervaringen uitwisselen op een woensdagmiddag. Op deze manier willen wij 

proberen om samen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat kinderen nodig hebben om zich te 

kunnen ontwikkelen.  

Luisvrij 

Na de meivakantie hebben de ouders van de luizenwerkgroep alle kinderen gecontroleerd 

op neten en luizen. Wij vinden het fijn om jullie te kunnen melden dat wij luisvrij zijn! 

Schoolvakanties volgend schooljaar 2018-2019 

De groepen 1-2-3 hebben dit schooljaar nog 2 vrije dagen namelijk maandag 25 juni 2018 en 

vrijdag 13 juli 2018. Voor alle kinderen begint vrijdag 20 juli 2018 om 12.00 uur de 

zomervakantie. Voor volgend schooljaar zijn de vakanties als volgt: 

Herfstvakantie 22 oktober 2018 tot en met 29 oktober 2018 

Kerstvakantie  24 december 2018 tot en met 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 tot en met 22 februari 2019 

Meivakantie  19 april 2019 tot en met 3 mei 2019 

Hemelvaart  30 mei 2019 en 31 mei 2019 

Pinksteren  10 juni 2019 en 11 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 

In verband met studiedagen en werkmiddagen van het team, zijn de kinderen ook vrij op:  

Woensdag 17 oktober 2018 

Vrijdag 7 december 2018 

Donderdagmiddag 20 december 2018 

Dinsdagmiddag 5 februari 2019 

Vrijdagmiddag 21 juni 2019 

Vrijdagmiddag 12 juli 2019 

De groepen 1-2-3 hebben 2 extra vrije dagen op vrijdag 7 juni 2019 en maandag 1 juli 2019 



'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

Avondvierdaagse 

Volgende week dinsdag 29 mei start de avondvierdaagse in Goor. Tot en met morgen, 

woensdag 23 mei, kunnen kinderen zich opgeven door middel van het inleveren van het 

opgavestrookje op school. Het team van de Albatros zal op dinsdagavond de ranja verzorgen 

voor degene die de 10 km lopen. Op vrijdag zijn wij er natuurlijk bij het inhalen en het 

uitdelen van de medailles! Wij wensen iedereen alvast heel veel succes en plezier! 

Belangrijke data mei en juni 

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 

02-06-18 OUD PAPIER 

05-06-18 Nieuwsbrief 

07-06-18 MR vergadering 

08-06-18 Knutselen schoolfeest 

13-06-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

14-06-18 Koffieochtend  

16-06-18 OUD PAPIER 

17-06-18 Vaderdag 

19-06-18 Nieuwsbrief 

21-06-18 Schoolfeestvoorstelling 

23-06-18 Schoolfeestoptocht 

25-06-18 Kinderen van groep 1-2-3 zijn vrij 

27-06-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

28-06-18 Expressie groep 1-2-3 om 13.30 uur 

 


