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Nieuwsbrief 17 juli 2018 

Vol enthousiasme zijn wij gisteren begonnen aan het nieuwe schooljaar 2018-2019. Wij 

vonden het ontzettend leuk dat er zoveel (groot)ouders waren die even kwamen binnen 

lopen om te kijken in de nieuwe groep van hun kind. Met een bekertje ranja voor de 

kinderen en een kop koffie/thee voor jullie, hebben wij de eerste schooldag fijn afgesloten.  

Welkom op de Albatros 

Na de zomervakantie zijn er twee nieuwe kinderen ingestroomd bij ons op school, Lisa 

Hazenkamp in groep 3 en Silke Kruidbos in groep 4. Wij hopen dat de meiden snel hun plekje 

hebben gevonden in de groep en wensen hun heel veel plezier op de Albatros. 

Even voorstellen 

Mijn naam is Nienke Hogenkamp en ik ga de komende tijd 

lesgeven in groep 1, groep 2/3 en groep 4/5. Ik vervang Juf 

Kirsten tijdens haar zwangerschapsverlof. Sommigen zullen 

mij al kennen van de periode dat ik hier 

onderwijsassistent was. Op maandag en dinsdag zal ik in 

groep 1 aanwezig zijn, op donderdag in groep 2/3 en op 

vrijdag in groep 4/5. Ik heb er zin in om dit schooljaar 

weer aan de slag te gaan op de Albatros en er samen 

met alle kinderen en collega’s gaan we er een TOP-

tijd van maken!  

Hallo! Mijn naam Tosca van 

Aaken, ik ben 21 jaar oud en ik woon in 

Haaksbergen. Dit jaar is mijn vierde jaar en tevens 

afstudeerjaar als student op Saxion Pabo Enschede. 

Vanaf donderdag 6 september ga ik stage lopen op 

donderdag en vrijdag in groep 6-8 bij juf Irene 

Verkuyten. Na een inwerkperiode ga ik 2 ochtenden 

lesgeven aan groep 6. Mocht u vragen hebben of 

meer willen weten dan kunt u mij altijd aanspreken! 

 

Janine Withaar loopt bij ons stage als klassenassistent in groep 1. Zij is er tot november op 

de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Aan het einde van het schooljaar zal ze weer 

een stageperiode hebben bij ons op school.  

Hilde van Lith werkt in de vervangingspool van Keender. Dat betekent dat zij invalt op 

verschillende scholen. Mocht er een keer een dag geen inval nodig zijn, dan komt juf Hilde 

naar de Albatros om daar les te geven. 
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Albastart 

Vrijdag 14 september is onze jaarlijkse Albastart. Wij beginnen om 18 uur in het centrum van 

Goor. Om 20 uur zal de prijsuitreiking zijn op de Albatros. Wij hopen dat jullie allemaal 

komen en meedoen met deze gezellige activiteit voor het hele gezin. Voor de zomervakantie 

konden jullie je al opgeven. Heb je dat nog niet gedaan, kan dat alsnog door een mailtje te 

sturen naar c.land@bsalbatros.nl met daarin de familie naam en met hoeveel jullie komen. 

Onderwijsassistent 

Wij zijn op school ontzettend blij met juf Linsy die als onderwijsassistent de leerkrachten 

ondersteunt om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Juf Linsy oefent lezen, 

woordenschat en rekenen met verschillende groepjes kinderen. Daarnaast is ze in de 

groepen om daar kinderen te helpen met bijvoorbeeld zelfstandig werken of om vragen te 

beantwoorden. Elke ochtend is er een vast moment dat ze met groep 2 lees en taal 

activiteiten vanuit de methode Schatkist doet. Op dinsdagmiddag gaat ze met groep 4 een 

uurtje aan het werk.  

Schoolgids en kalender 2018-2019 

Vandaag is de nieuwe schoolgids en kalender meegegaan met de oudste kinderen. In de 

schoolgids vinden jullie veel informatie over de school. Op de kalender staan allerlei 

activiteiten en vakanties/vrije dagen vermeld. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust 

op school. De schoolgids en kalender zijn ook te vinden op de website van de school. Daar 

staat ook nog veel meer. Neem gerust een kijkje op www.bsalbatros.nl 

Blink 

De afgelopen jaren hebben wij thematisch gewerkt met de zaakvakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur. Daar gaan wij zeker mee verder, maar dan wel met een nieuwe 

methode namelijk, Blink. Blink Wereld biedt de zaakvakken geïntegreerd aan. Het is een 

totaalpakket voor wereldoriëntatie. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt 

de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 

Informatieavond 

Donderdag 27 september is onze jaarlijkse informatieavond. Wij willen jullie dan graag 

vertellen over het leren en werken bij ons op school. Wij vragen ons af waar jullie nu het 

liefst informatie over willen hebben. Voor de vakantie hebben ouders aangegeven graag 

informatie te willen over mediawijsheid, pesten via internet, rol van de ouder bij sociale 

media, prestatiedruk. Dit zijn een aantal onderwerpen waar wij als school informatie over 

kunnen geven. Maar zo zijn er ook nog veel meer onderwerpen. Wat willen jullie? Kanjer? 

Veilig leren lezen? Schatkist? Rekenen? Toetsen? Wij horen het graag. Alle ideeën zijn van 

harte welkom. Er is vandaag een invulbriefje meegegaan. Ideeën mogen ook via de mail 

worden aangedragen directie@bsalbatros.nl Graag uiterlijk maandag 10 september. 
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Rode kaarten actie Albatros en Wiekslag 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen. Wij nemen allemaal 

deel aan het verkeer en verkeersveiligheid heeft voor een groot deel te maken met ons 

eigen gedrag in het verkeer. Woensdagochtend gaat de politie in gesprek met de kinderen 

van groep 7. Zij zullen een rode kaarten actie gaan houden met als doel verkeersdeelnemers 

bewust te maken van hun gedrag. Samen met de verkeersouders en de politie zal de actie 

worden gehouden op de komende 2 donderdagen voor en na schooltijd. Naast kinderen van 

de Albatros zullen ook kinderen van de Wiekslag meedoen aan de actie. 

SOS the Hike 

Wij vinden het belangrijk als school om kinderen bewust te maken dat niet alle kinderen op 

de wereld het even goed hebben. Dat is een reden om elk jaar in het voorjaar mee te doen 

aan de Vastenactie. Dit jaar willen wij in plaats van de Vastenactie meedoen aan SOS the 

Hike. De opa van Quinten uit groep 3 is in Kaapverdië geweest en is daar geconfronteerd 

met de straatkinderen. Hij zal maandag 1 oktober in alle groepen hierover komen vertellen. 

In oktober wordt er in Kaapverdië een 24-uurs sponsorloop georganiseerd om geld op te 

halen voor SOS Kinderdorpen zodat zij kinderen zonder veilig thuis kunnen helpen. De 

Albatros wil vrijdagmiddag 12 oktober een eigen sponsorloop organiseren bij het Doesgoor. 

Daarmee willen wij ook ons steentje bijdragen. De opa en de moeder van Quinten zullen de 

opbrengst persoonlijk naar Kaapverdië brengen. Donderdagmiddag 2 november zullen zij 

aan de kinderen en ouders vertellen hoe dat is gegaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheidszorg  
 
“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 
“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 
“Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik 
daarmee omgaan?” 
“Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat 
slapen?”  
“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar 
helpen?” 
“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 
“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 
 
De jeugdverpleegkundige van GGD JGZ en de schoolmaatschappelijk werker van Salut 
hebben wekelijks een inloopspreekuur binnen de Albatros. U kunt hier zonder afspraak 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjezdGJsa7bAhXQMewKHejECDQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/anne-van-veen-directeur-van-salut-welzijn-hof-van-twente~af3a730d/&psig=AOvVaw0ggWIQTeqSDSnnGVrWA2PO&ust=1527802246281483
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ_oj2rvPbAhVJY1AKHbfeBAcQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/ggdtwente&psig=AOvVaw12IccWpiJYUdZ3WY1L98bs&ust=1530172474259174


'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

gebruik van maken. U kunt bij ons terecht voor tips en advies bij eenvoudige opvoedvragen 
zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling.  
Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw kind, 
problemen binnen de school of omdat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft.  
Loop gerust bij ons binnen voor een luisterend oor en een deskundig advies.  
Nadere informatie kunt u vinden op de website van de Albatros 
 
Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 08.15 – 10.30 uur. 
 
Belangrijke data september 

12-09-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

14-09-18 18.00 – 20.00 uur Albastart 

15-09-18 OUD PAPIER 

18-09-18 Nieuwsbrief 

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

26-09-18 Kinderpostzegelactie groep 7-8 

27-09-18 19.00 uur Informatie avond 


