
'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

Nieuwsbrief 3 juli 2018 

Wij kijken super trots terug op 

de schoolfeestoptocht. Wat 

zagen wij er mooi uit en wat 

was het een goed 

samenhangend geheel 

geworden! Wij waren een 

prachtige ‘school vissen’ en 

hebben er ook een nog een 

schoolvis aan over gehouden, 

Kanjer. 

 

Afscheidsreceptie juf Hema 

Juf Helma gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Juf Helma heeft ruim 42 jaar 

lesgegeven op de Albatros. Ze is een vaste kracht van de Albatros en heeft veel kinderen 

leren lezen, schrijven en rekenen. Juf Helma is ook een hele creatieve juf. In haar groep 

hangen altijd de mooiste kunstwerken, gemaakt door de kinderen of er klinkt een prachtig 

lied. 

Donderdag 5 juli neemt ze afscheid en haar wens is om deze dag creatief bezig te zijn met de 

kinderen. Daarom gaan wij met alle kinderen van de school een kunstwerk maken. De 

groepen 1-2-3 beginnen daar woensdag 4 juli al mee. De andere groepen zijn donderdag 5 

juli aan de beurt. Willen jullie die dagen rekening houden met de kleding, wij gaan dan 

werken met verf en inkt. 

Donderdag 5 juli om 14.00 uur zijn alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden van 

harte uitgenodigd om het kunstwerk te komen bewonderen en persoonlijk afscheid te 

nemen van juf Helma. Er staat dan een drankje voor jullie klaar! 

Schoonmaakavond 

Donderdag 12 juli gaan wij al het spel- en ontwikkelingsmateriaal uit de groepen 1-2-3 

schoonmaken. Na er een jaar mee te hebben gespeeld en gewerkt, kan het wel een sopje 

gebruiken. Wij willen jullie vragen om hiermee te komen helpen. We beginnen om 19.00 

uur. Lukt het niet om deze avond erbij te zijn, willen jullie dan misschien een zak met 

speelgoed thuis schoonmaken?  

Kennismaken in de nieuwe groep 

Maandagmorgen 16 juli gaan de kinderen om 9 uur naar de groep van volgend schooljaar. Zij 

zullen een uurtje met de nieuwe leerkracht in het nieuwe lokaal zijn. Even kennis maken met 

elkaar en het nieuwe lokaal. Dan weet iedereen waar hij/zij na de zomervakantie moet zijn. 
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Vervanging en stagiaire 

Juf Kirsten is zwanger en zal daarom het begin van het nieuwe schooljaar niet op school zijn. 

Zij wordt vervangen door juf Nienke Hogenkamp. Juf Nienke heeft bij ons stage gelopen en 

dit jaar haar diploma gehaald. Wij zijn heel blij dat zij ons team volgend jaar komt versterken 

op de maandag en dinsdag in groep 1 en op de donderdag in groep 2-3. Zij kent de school, 

het team en al heel veel kinderen.  

Meester Casmaran werkt volgend jaar 4 dagen in groep 4-5. Op de vrijdag zal juf Nienke in 

groep 4-5 zijn.  

Juf Tosca van Aaken is een leerkracht in opleiding (LIO-er). Zij komt volgend jaar bij ons op 

school om stage te lopen en haar opleiding af te ronden. Zij is er op de donderdag en vrijdag 

in groep 6-8. 

Albastart 

Elk schooljaar beginnen wij met een Albastart. Een gezellige activiteit voor alle gezinnen van 

de Albatros. Wij willen jullie vragen om vrijdag 14 september hiervoor vrij te houden! 

AVG privacywetgeving 

Door de nieuwe wet op de privacy zijn we nog bewuster geworden in het omgaan met 

persoonsgegevens. Wij gaan op school zeer zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. 

Elke school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en 

begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratie van de 

school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij inschrijving op school), 

maar ook leraren leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen). Binnen stichting Keender, de stichting waar de Albatros onder valt, is er een 

functionaris aangesteld om de uitvoering van de nieuwe wet binnen de stichting te 

begeleiden. 

Musical belangstellenden maandag 16 juli om 19.00 uur 

De kinderen van groep 8 nemen dit jaar afscheid van de basisschool. Zij hebben hiervoor een 

musical ingestudeerd voor hun ouders op de afscheidsavond. Maandag 16 juli speelt groep 8 

de musical voor iedereen die het leuk vindt om te komen kijken, opa’s, oma’s, broers, zussen 

en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om 19.00 uur in ons theater. Met de 

kinderen van de Albatros kijken wij ’s middags al naar de musical. 

Klaar-overs gevraagd 

Vorige week is er een brief meegegaan waarin wij vragen om klaar-overs voor bij het 

zebrapad op de Scherpenzeelseweg. Willen jullie het antwoordstrookje deze week inleveren 

op school? 
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Kleurrijk in de Hof  

Kleurrijk in de Hof brengt verschillende culturen bij elkaar. Zaterdag 14 juli van 11.00 uur – 

16.00 uur in en rondom het gemeentehuis in Goor. Er zijn diverse activiteiten en er is van 

alles te eten en drinken. Iedereen is van harte welkom. 

Oud papier in de vakantie 

Ook in de zomervakantie kan iedereen het oud papier kwijt in de container bij de Albatros 

tussen 9.30 uur en 11.30 uur op de eerste en derde zaterdag van de maand. Dat betekent 

dus dat er op 4 augustus en 18 augustus een oud papier container staat, die open is tussen 

9.30 uur en 10.30 uur met de aanwezigheid van een ouder van de ouderraad. Zaterdag 7 juli 

en 21 juli staat er ook een oud papier container zoals gepland. 

 

Belangrijke data juli en augustus 

05-07-18 Afscheid juf Helma, om 14.00 uur receptie voor ouders en belangstellenden 

07-07-18 OUD PAPIER 

11-07-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

12-07-18 Rapport 2 gaat mee naar huis 

12-07-18  Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur 

13-07-18 Kinderen van groep 1-2-3 zijn vrij 

16-07-18 Musical van groep 8 voor belangstellenden om 19.00 uur 

17-07-18 Nieuwsbrief 

17-07-18 Afscheidsavond groep 8 voor de ouders om 19.00 uur 

20-07-18 Om 12.00 uur start de zomervakantie voor alle kinderen 

21-07-18  OUD PAPIER 

04-08-18 OUD PAPIER 

18-08-18 OUD PAPIER 

 


