
'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

Nieuwsbrief 7 december 2018 

 

Kerst 2018 

Overal zien we de kerstversieringen al weer hangen en worden kerstbomen versierd. Ook wij 

bereiden ons voor op kerst. In alle groepen zal de klas gezellig worden gemaakt met een 

kerstboom en kerstversiering. Wij hebben op school de komende maandagen een 

adventsviering met alle kinderen in ons theater. Tijdens de adventsviering gaan we aftellen 

naar kerstmis. We komen steeds een stukje dichterbij. Dit doen we met liedjes, een gedicht 

en een verhaal.  

 

Versieren van de school 

Dit jaar zullen leerkrachten zelf de school versieren in kerstsfeer. In eerste instantie ligt onze 

prioriteit bij de lokalen en daar waar kan, zullen wij ook de gangen versieren. De plafonds in 

de gangen zullen de komende week eerst in orde gemaakt worden door de aannemer en 

daarna pas versierd. Aanstaande maandag zal daarom het versieren van de school door 

ouders niet doorgaan.  

 

Kerstviering met hapjesbuffet 

Donderdagavond 20 december is de kerstviering op school.  

- De kinderen hebben donderdagmiddag vrij (vanaf 12 uur).  

- We beginnen die avond om 17.30 uur met een kerstviering voor alle kinderen in ons 

theater.  

- Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep om te genieten van een hapjesbuffet. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen een aantal hapjes meebrengen. 

- Vanaf maandag hangt er bij iedere klas een lijst waarop allerlei mogelijkheden wat 

betreft hapjes op staan. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Heel graag zelfs. Wij 

jullie vragen om op de lijst te schrijven welke hapjes jullie kind(eren) meebrengen 

zodat er verschillende dingen komen en kinderen voldoende keus hebben. De lijst zal 

ook nog even worden gedeeld via de mail, het is wel de bedoeling dat jullie de lijst in 

de klas zelf invullen (in de hogere groepen kan dat ook door jullie kind).  

- De hapjes kunnen donderdag 20 december tussen 17.30 en 18.00 uur naar de klas 

worden gebracht. Daar is dan de contactouder om het aan te nemen. Willen jullie zo 

nodig ook een warmhoudplaatje en/of serveerlepel meegeven?  

- Voor het hapjesbuffet brengen kinderen zelf een bord, vork, mes, lepel mee. Deze 

meegeven in een plastic tas voorzien van naam, graag uiterlijk donderdagmorgen.  

- De ouderraad zorgt voor ranja en een toetje!  

- Vanaf 18.30 uur zijn alle ouders van harte welkom op het plein bij de hoofdingang 

(Kievitstraat) voor een glaasje gluhwein of warme chocolademelk.  
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- Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden uit de klassen. De kinderen 

van groep 1-2-3 blijven in de klas totdat ze opgehaald worden.  

 

Kerstvakantie 

Vrijdag 21 december krijgen de kinderen vakantie. In verband met alle 

herstelwerkzaamheden op school, willen wij de vakantie om 12 uur laten beginnen voor 

iedereen.  

 

Kerstkaarten 

Sommige kinderen vinden het leuk om elkaar kerstkaartjes te geven rond kerst. Wij vinden 

het prima dat kinderen kaartjes op school uitdelen als dan alle kinderen van de groep een 

kaartje krijgen. Wij willen voorkomen dat sommige kinderen veel en andere kinderen geen 

kaartjes krijgen. Het is zeker geen verplichting om elkaar kerstkaartjes te geven op school, 

maar vinden kinderen dit zelf leuk, dan is het een mogelijkheid. Ook omdat de 

adresgegevens niet meer gedeeld worden, is de mogelijkheid van delen op school weer een 

optie. De leerkrachten zullen met de groep afspraken maken wat betreft het moment van 

delen. 

 

Kerststukjes maken bij ‘t Doesgoor  

Dinsdag 18 december zijn alle kinderen uitgenodigd bij ’t Doesgoor om een kerstbakje te 

maken. De kinderen hoeven daarvoor zelf geen spullen mee te brengen, alles wordt 

verzorgd. Leerlingen van de Waerdenborch zullen onze kinderen begeleiden. 

 

Bouwkundig herstel 

Vanaf maandag gaat de aannemer beginnen met het bouwkundig herstel. De verschillende 

plafonds zullen gemaakt worden en de ingang van groep 2-3 wordt vernieuwd. Direct in het 

nieuwe jaar zal er worden geschilderd en komen er nieuwe inloopmatten bij de ingangen. 

Wij zijn ontzettend blij met de planning die er ligt. Er is veel begrip en medewerking vanuit 

de verschillende professionals om de school weer zo snel mogelijk helemaal klaar te hebben. 

De aannemer gaat de ingang bij groep 1 gebruiken voor aan en afvoer van materialen. 

Daarom willen wij de ouders en kinderen van groep 1 vragen om tot de kerstvakantie de 

hoofdingang te gebruiken met het brengen en halen. Maandag mogen de kinderen hun jas 

en tas in de speelzaal laten op de bankjes. 

De plafonds in groep 4-5 en in de flex groep zijn nieuw maar moeten er nog wel weer uit 

omdat er nog geïsoleerd moet worden. Daarvoor was in het weekend na de brand geen tijd. 

Dit isoleren zal o.a. vrijdag 14 december gebeuren omdat de kinderen dan vrij zijn. Ook 

donderdag 13 december kunnen de kinderen niet in dit lokaal. De kinderen van groep 4-5 

zullen daarom die donderdag les krijgen in een andere ruimte.  



'Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind’ 

 

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

 

 

AVG en foto’s 

De laatste jaren gebruiken wij Facebook en de website om foto’s te delen van activiteiten die 

wij op school doen. Wij vinden Facebook een fijn middel om jullie ouders/verzorgers en alle 

andere belangstellenden te bereiken. Op het inschrijfformulier dat jullie hebben ingevuld 

voor jullie kind, hebben jullie ook aangegeven of jullie hiermee akkoord gaan. Het plaatsen 

van foto’s op facebook en/of de website van school. Door de nieuwe AVG (algemene 

verordening gegevensbescherming) zijn we ons steeds meer bewust van wat we wel en niet 

willen plaatsen op social media. Daarom willen wij jullie allemaal opnieuw vragen of jullie 

toestemming geven dat wij foto’s van jullie kinderen (zonder naam) plaatsen op Facebook en 

de website van school. Op basis van jullie antwoorden kunnen wij dan bekijken hoe wij hier 

verder mee omgaan. Voor deze vraag krijgt jullie kind(eren) volgende week een brief mee 

(ook via mail). Ons verzoek om de brief in te vullen in weer mee te geven naar school 

(uiterlijk donderdag 13 december). 

 

Voedselbank 

Beste Ouders, 

Van 7  tot en met 15  december zal de actie “samen voor de Voedselbank” van RTV Oost 

geheel in het teken staan van het inzamelen van lang houdbaar voedsel. Voedselbank 

Midden Twente, hoopt  met deze actie veel voedsel te kunnen ophalen. Daarom hebben wij 

naast supermarkten ook veel scholen gevraagd om uit maatschappelijke betrokkenheid deel 

te nemen aan dit project. Bij de 350 kratten voedsel die we wekelijks uitreiken zijn ook veel 

schoolgaande kinderen klant, ze maken namelijk deel uit van de 135 gezinnen die klant zijn 

van de Voedselbank Midden Twente. RTV Oost gaat dit jaar de actie voor de laatste keer 

ondersteunen in al haar media, en wij hopen dan ook dat we het succes van vorig jaar 

kunnen overtreffen.Wat wij vragen aan de kinderen is om lang houdbare producten mee te 

nemen naar school, waar kratten staan voor de inzameling.  

Producten die wij goed kunnen gebruiken: 

 Groenteconserven in glas of blik, visconserven, soep in pakjes, stazak of blikken. 

 Koffie, thee, cacao. Noten, pinda’s borrelnoten 

 Pasta varianten als Mie, spaghetti, macaroni, rijst 

 Tafelzuren, als augurken, zilveruien en kruiden als peper, paprikapoeder etc. 

 Worsten als knakworst, rookworst, harde worst. 

 

Mogen wij u alvast van harte danken voor uw ondersteuning en u en uw familie hele fijne 

feestdagen toewensen. 

Voedselbank Midden Twente 

Han Eulderink 
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Expressie 

Groep 6-8 mocht dit schooljaar de spits afbijten met expressie. Zij hebben de kinderen van 

de Albatros, ouders en andere belangstellenden getrakteerd op een spetterende show met 

zang, dans, toneel en prachtige sinterklaasgedichten! Na afloop was er een gezellig 

samenzijn met ouders onder het genot van een kop koffie of thee. We hebben een aantal 

tops en tips uitgewisseld. Wij kijken terug op een geslaagde ochtend en kijken al uit naar het 

volgende expressie uurtje. Dat is op woensdag 6 februari en dan zullen de kinderen van 

groep 1-2-3 het expressie uurtje verzorgen. 

 

Sportinstuiven maand december gymzaal de Kievit 

Voor de maand december heeft het sportteam van ’t Doesgoor weer een sportieve planning 

samengesteld. Iedere woensdag en donderdag van 15.00 uur – 16.15 uur staan de stagiaires 

voor alle basisschool kinderen in Goor klaar voor een geweldige sportinstuif. Door het frisse 

weer in december zijn er sportzalen geregeld voor de sportinstuiven. Alle sportinstuiven 

vinden o.a. plaats in gymzaal de Kievit. Denk hierbij aan een 3 vs 3 freestyle soccer en 

indoorhockey activiteit. Daarnaast hebben we ook een zelfverdediging clinic en een dance, 

dance, dance middag. Wegens het eerdere succes van Fortnight in het bos hebben wij 12 

december Fortnight in de gymzaal. Dit keer met echte laserguns! Wij hopen weer veel 

kinderen te kunnen ontvangen om samen weer veel sportieve middagen te beleven! 

 

Belangrijke data december 

11-12-18 OR vergadering 

13-12-18 MR vergadering 

14-12-18 Paardenmarkt in Goor, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

15-12-18 OUD PAPIER  

18-12-18 Nieuwsbrief 

19-12-18 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

20-12-18 Vrije middag voor de kinderen (vanaf 12.00 uur) 

  ’s avonds kerstviering en hapjesbuffet voor de kinderen (17.30-19.00 uur) 

21-12-18 Om 12.00 uur start de kerstvakantie tot en met 6 januari 2019 

05-01-19 OUD PAPIER 


