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Nieuwsbrief 16 oktober 

Wij kijken terug op een prachtige middag op het Doesgoor. Met de zon hoog in de lucht 

hebben de kinderen van de Albatros gelopen voor de straatkinderen in Kaapverdië. Wat 

hebben ze het goed gedaan! Ruim 1300 euro hebben ze samen opgehaald onze kanjers. 

Donderdag 1 november om 14.00 uur is de 

terugkoppeling in het theater op school. 

De moeder en opa van Quinten komen dan 

vertellen hoe de 1300 euro in Kaapverdië 

is ontvangen. Ouders en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

Wij willen graag de mensen van het 

Doesgoor en alle andere vrijwilligers en 

sponsoren bedanken voor het organiseren 

van deze geslaagde sponsorloop.  

Juf Kirsten 

Dinsdag 9 oktober is juf Kirsten bevallen van een prachtige zoon, Sven! Het gaat goed met 

moeder en zoon. Wij wensen Kirsten, Patrick en Sven heel veel geluk samen. 

Welkom op de Albatros 

Gisteren is Edvard Muncsan bij ons op school begonnen in groep 3. In groep 1 is David 

Khachadorian begonnen met wennen. Na de herfstvakantie beginnen Fabiënne Wolff en 

Allissa Egberts met wennen in groep 1. Wij wensen de kinderen heel veel plezier op de 

Albatros! 

Ouder en kind gesprekken 

Dinsdag 13 november en woensdag 14 november zijn de welbevindgesprekken gepland. 

Voor groep 1 t/m 4 zijn dit oudergesprekken en voor groep 5 t/m 8 zijn dit ouder en kind 

gesprekken. In deze gesprekken staat het welbevinden van kinderen centraal. Wat gaat 

goed, wat is lastig, waar is hulp nodig en van wie is hulp nodig, zijn onderwerpen die aan bod 

komen. Het rooster van de welbevindgesprekken gaat deze week mee naar huis. Wij hebben 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die jullie zelf hebben aangegeven. 

Mochten jullie toch niet kunnen op het ingeplande tijdstip, dan vragen wij jullie om met een 

andere ouder te ruilen en dit door te geven aan de leerkracht. 

Aanmelding Eerste Communie 

In de Katholieke Kerk mogen kinderen vanaf groep 4 de Eerste Communie ontvangen. Dit 
belangrijke en grote feest in onze kerk staat gepland op zondag 26 mei om 9.30 uur in de 
Petrus en Pauluskerk in Hengevelde.  
Hier gaat een periode van voorbereiding aan vooraf, waar uw kind en u samen aan 
deelnemen. Een heel bijzondere periode. 
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Alhoewel de voorbereiding in januari 2019 start willen we, voor de organisatie, alvast 
inventariseren hoeveel kinderen aan de Eerste Communie mee zullen doen en met u in 
contact komen om u zo goed mogelijk te informeren.  
 
Als u uw kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie in 2019, dan vragen wij u een 
mail te sturen naar het Pastoraal Secretariaat secretariaat@pastoraalteam.nl   
met vermelding van de naam van uw kind, de school en de geloofsgemeenschap waartoe u 
behoort. U ontvangt dan het opgaveformulier. 
Wij verzoeken u het opgaveformulier voor 15 november 2018 te retourneren aan het 
Pastoraal Secretariaat. 
 

Keenderdag 

Elke twee jaar wordt er door stichting Keender een personeelsdag georganiseerd voor alle 

leerkrachten van Keender. Dit is op woensdag 17 oktober. De kinderen van de Albatros zijn 

die dag allemaal vrij. Het strategisch beleidsplan van Keender staat deze dag centraal voor 

ons. Eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap zijn de hoofdonderwerpen. 

Kijkavond 

Wij sluiten de Kinderboekenweek af met een kijkavond. Op deze avond kunnen jullie samen 

met jullie kind(eren) op school alle gemaakte producten van de afgelopen periode komen 

bewonderen. De kijkavond is van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Talent 

Ieder kind heeft zijn of haar talenten. Voor de één ligt dit bij taal en voor de ander juist bij 

gymnastiek. Om nog meer tegemoet te komen aan de verschillende talenten van kinderen 

staat er dit jaar iets nieuws op het programma voor groep 5 t/m 8! 

Elke dinsdag middag, één uur en in blokken van 4 weken, bieden wij 3 verschillende 

activiteiten aan. Koken, natuur/scheikunde, fotografie, dans, techniek.. zomaar een greep uit 

de activiteiten die wij dit jaar samen gaan doen.  

De kinderen mogen hun voorkeur aangeven, hier proberen wij zo goed mogelijk rekening 

mee te houden. Dit betekent dat alle kinderen van groep 5 t/m 8 door elkaar aan de slag 

gaan!  

AVG 

De algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG, zorgt er voor dat wij steeds 

bewuster worden met het uitwisselen van persoonsgegevens, waaronder ook foto’s. Binnen 

Keender is een functionaris aangesteld die moet toezien op de uitvoering van de AVG binnen 

de stichting. Het is de bedoeling dat er een eenduidig beleid komt voor alle scholen binnen 

stichting Keender. Hiervoor is een werkgroep gemaakt met de bestuurder, functionaris 

gegevensbescherming en een aantal directeuren. Zo gauw er nieuwe informatie komt vanuit 

deze werkgroep zal ik jullie hierover informeren. Wij blijven heel zorgvuldig met alle 

persoonlijke gegevens omgaan, zoals jullie dat van ons gewend zijn. Mochten er gegevens 

moeten worden uitgewisseld met derden, dan zullen wij dat jullie daarvoor toestemming 
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vragen. Op het inschrijfformulier hebben jullie aangegeven of wij foto’s van jullie kinderen 

mogen plaatsen op website of Facebook. Hoogstwaarschijnlijk zullen wij dit jullie jaarlijks 

gaan vragen. Omdat hierover binnen Keender nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, 

gaan wij er tot die tijd van uit dat jullie er nog steeds achter staan wat jullie op het 

inschrijfformulier hebben ingevuld. Mochten jullie het toch niet meer willen dat jullie kind 

op de website van school staat of op Facebook van school, kunnen jullie dat doorgeven via 

de mail directie@bsalbatros.nl 

 

Belangrijke data oktober en november 

16-10-18 Sportcircuit op het schoolplein ‘s middags 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) 

20-10-18 OUD PAPIER 

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) 

30-10-18 Hoofdluiscontrole 

31-10-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

Her controle fietskeuring 

OR vergadering 

01-11-18 Terugkoppeling sponsorloop om 14.00 uur in het theater op  school 

03-11-18 OUD PAPIER 

06-11-18 Nieuwsbrief 

13-11-18 Ouder (en kind) gesprekken 

14-11-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  Ouder (en kind) gesprekken 

17-11-18 OUD PAPIER 

20-11-18 Nieuwsbrief 

21-11-18 Expressie groep 6-8 om 11.00 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

28-11-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

29-11-18 MR vergadering 19.30 uur 
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