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Nieuwsbrief 18 september 

 

 

Een mooi voorbeeld van samenwerking in de buurt! Vorige week woensdag, in de pauze, 

hebben de stagiaires van het Doesgoor een voorproefje gegeven van de sportinstuiven die 

iedere woensdag en donderdag vanaf 15.00 uur worden gehouden bij het Doesgoor. 

Daarnaast gaan de stagiaires gymlessen geven op alle basisscholen in Goor en dus ook op de 

Albatros. Wij wensen de stagiaires Jesse Pultrum, Matthias Hilhorst en Cristian Haverslag 

heel veel succes! 

 

Bieb op school 

Alle kinderen bij ons op school zijn lid van de schoolbieb en hebben daarvoor een pasje. 

Kinderen lenen boeken om op school te lezen en ook om mee te nemen naar huis. Boeken 

moeten in een tas mee naar huis en weer terug naar school. Elke groep heeft een vast 

biebmoment in de week. Groep 1-2-3 op maandag, groep 7 op donderdag en groep 4-5-6-8 

op vrijdag. Er is dan ook een ouder die helpt met scannen en het zoeken van boeken.  

Kinderen van groep 1-2-3 lenen een boek voor thuis. Als dit uit is en weer terug op school 

met hun eigen boekenlegger, mogen ze op maandagmiddag weer een nieuw boek uitzoeken 

met de biebouder. Dit boek gaat dan in de Albatrostas mee naar huis. Willen jullie er daarom 

voor zorgen dat deze tas ook weer op school komt? 

Wij missen nog boeken in onze schoolbieb. Willen jullie thuis nog even kijken of er nog 

biebboeken van school zijn en deze dan inleveren op school? Ook al zijn ze te laat 

ingeleverd, hier zijn op school geen kosten aan verbonden.  
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Leerlingenlijsten 

Vandaag zijn in alle groepen de leerlingenlijsten meegegaan. Op deze lijst staan alle namen 

van de klasgenootjes van jullie kind(eren). Op de lijst van groep 1 staan ook alle namen van 

de kinderen die gedurende dit schooljaar instromen bij ons op school. Via de nieuwsbrief 

houden wij jullie op de hoogte wie er start op de Albatros. Daarnaast is er door de 

contactouders van iedere groep een groepsapp aangemaakt om praktische informatie vanuit 

school even snel te kunnen delen. 

De bel gaat om 8.25 uur en dan… 

…gaan alle kinderen naar binnen. De leerkracht die buiten loopt, opent de deur voor de 

kinderen. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen binnen bij de hoofdingang aan de 

Kievitstraat en de kinderen van groep 1 t/m 4 gebruiken de ingangen aan de kant van de 

Scherpenzeelseweg. Ouders van groep 1 en 2 zijn welkom om nog even hun kind mee naar 

binnen te brengen. We gaan er van uit dat ouders van groep 3 en 4 buiten afscheid nemen 

van hun kind. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en verwachten wij dat wij kunnen beginnen 

met de les. De eerste weken hebben wij gezien dat verschillende kinderen erg vroeg op het 

schoolplein zijn ’s morgens. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen van harte welkom op het 

schoolplein en worden zij ontvangen door de leerkracht die op dat moment pleinwacht 

heeft. 

Ouderhulp 

Ook dit jaar kunnen wij weer heel goed jullie hulp gebruiken bij verschillende activiteiten op 

school. Hiervoor is de ouderhulplijst meegegaan. Het zou fijn zijn als jullie je opgeven om 

mee te helpen. Kinderen vinden het vaak leuk als hun vader of moeder komt helpen. Als 

ouder is het leuk om op een andere manier de school te leren kennen en de sfeer te 

proeven. Wij zouden de ouderhulplijsten graag deze week weer terug ontvangen op school.  

Informatieavond 

Donderdag 27 september is de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar. 

Wij hebben jullie om ideeën gevraagd hiervoor. Wij hebben hieruit geconcludeerd dat jullie 

graag de informatie ontvangen die jullie andere jaren ook hebben gekregen. Praktisch over 

de groep van jullie kind(eren). Daarnaast waren er een aantal ideeën over mediawijsheid en 

Kanjer. Deze ideeën worden meegenomen naar de Kanjerwerkgroep en er wordt gekeken of 

er vandaaruit iets mee gedaan kan worden, wordt vervolgt. Wij hopen op een grote opkomst 

volgende week donderdag. Hieronder het schema voor de avond. 

 

19.00-19.45 uur Groep 1 Groep 2 Groep 4-5 Groep 6 Groep 7 Peutergroep 
 

19.45-20.15 uur Pauze met koffie/thee, voorstellen team, ouderraad en opvang 
 

20.15-21.00 uur Groep 1 Groep 3 Groep 4-5 Groep 8 Groep 7 Peutergroep 
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Belangrijke data september en oktober 

19-09-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 in plaats van 26-09-18 

20-09-18  en 21-09-18 is juf Chantal afwezig i.v.m. een directietweedaagse van Keender 

26-09-18 Kinderpostzegelactie groep 7-8 

27-09-18 Informatie avond (19.00-21.00 uur) 

01-10-18 Kinderen krijgen informatie over SOS the Hike 

02-10-18 Nieuwsbrief 

04-10-18 MR vergadering 

12-10-18 Sponsorloop SOS the Hike bij het Doesgoor ’s middags onder schooltijd 

16-10-18 Nieuwsbrief 

16-10-18 Sportcircuit op het schoolplein ‘smiddags voor groep 1 t/m 4 

17-10-18 Alle kinderen zijn vrij i.v.m. de Keenderdag, de personeelsdag van Keender 

18-10-18 Sportcircuit op het schoolplein ’s middags voor groep 5 t/m 8 

18-10-18 Kijkavond, afsluiting van de Kinderboekenweek (18.00 – 19.00 uur) 

22-10-18   tot en met maandag 29-10-18 Herfstvakantie (maandag 29-10-18 heeft het 

team een studiedag en zijn alle kinderen dus nog een dagje vrij) 

31-10-18 OR vergadering 

 


