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Nieuwsbrief 2 juli 2019 

Met dit prachtige bord voorop liepen wij 

met z’n allen trots (en warm) de 

Kinderoptocht van het School en 

Volksfeest Goor. Wij hebben ontzettend 

veel leuke reacties en complimenten 

gekregen. De kinderen hebben met veel 

zorg en aandacht geknutseld wat heeft 

gezorgd voor een prachtige resultaat. Wij 

willen alle ouders die hebben geholpen 

ontzettend bedanken. Mede dankzij jullie 

is de Kinderoptocht dit jaar zo geslaagd! 

Afscheid groep 8 

De kinderen van groep 8 zijn bezig met hun laatste week op de Albatros. Volgende week 

dinsdag hebben zij hun afscheidsavond samen met ouders en leerkrachten. Het is ieder jaar 

weer erg fijn dat de ouderraad deze avond iedereen voorziet van koffie met wat lekkers en 

een hapje en een drankje.  

Woensdag 10 juli komen de kinderen van groep 8 dan echt voor de laatste keer naar de 

Albatros om de laatste spullen mee te nemen en definitief afscheid te nemen. Zij zullen die 

ochtend op ludieke wijze de school verlaten. Iedereen is van harte welkom om dit te komen 

aanschouwen. We beginnen om 11.30 uur met het ‘uitzwaaien’ van groep 8. 

Kennismaken in de nieuwe groep 

Dinsdagmorgen 9 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. Zo weet iedereen waar hij/zij na de zomervakantie moet zijn. 

Welkom op de Albatros 

Na de zomervakantie beginnen Noah Geubel, Colin Hesselink, Julia Scherphof, Abel Sibahatu 

en Ruben Vartanian op de Albatros. Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op 

school. 

Boeken inleveren 

Wij vragen de kinderen om alle boeken van de schoolbieb in te leveren in de klas. (De 

kinderen van groep 2-3-4-5 hebben ook nog boeken thuis van de bibliotheek in Goor, deze 

hoeven niet ingeleverd te worden). We gaan alle boeken innemen en daarna krijgen de 

kinderen de gelegenheid om een boek uit te zoeken voor thuis in de vakantie. Lekker lezen in 

de vakantie! 
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Contactouders 

Iedere groep heeft een contactouder. Deze ouder kan de leerkracht helpen bij het regelen 

van diverse zaken, zoals hulpouders of het vervoer bij een excursie. Tevens kan de 

contactouder signalen uit de oudergroep bespreken met de leerkracht. De contactouders 

voor volgend schooljaar zijn: 

- Groep 1/2: Marjan Hesselink en Lilian Lucassen 

- Groep 2/3: Nienke Schepers en Ingrid Oosterveld 

- Groep 4/5: Jacqueline Assen en Sharon Bielderman 

- Groep 6/7: Maral Khachadorian en Natasja Bruijns 

- Groep 8:  Angelique de Vries  

Gym volgend schooljaar 

De kinderen van groep 1/2 gymmen in het speellokaal in de school. Ze dragen geen aparte 

gymkleding, maar wel gymschoenen, graag met klittenbandsluiting of elastiek en een 

stroeve zool. Deze gymschoenen (voorzien van naam) hangen in een stoffen tas aan de 

kapstok. Deze tas krijgen de kinderen van school. De kinderen van groep 2/3 t/m 8 nemen 

hun gymkleding mee in een tas naar school (voor groep 6 t/m 8 incl. handdoek voor het 

douchen) en nemen deze na het gymmen weer mee naar huis om te laten wassen. Tijdens 

de gym worden geen sieraden gedragen en zitten haren vast. Als een kind niet mee kan doen 

met de gymles dit graag d.m.v. een briefje/mailtje doorgeven. De kinderen van groep 2/3 

starten volgend schooljaar met gymmen in de speelzaal van school. 

Gymrooster 2019-2020 

Maandagmiddag:  Groep 6/7 en 8  
Dinsdagmiddag: Groep 2/3   
Donderdagmiddag: Groep 4/5   
Vrijdagmiddag :  Groep 8 en 6/7 
  

Zwemmen 

De kinderen van groep 4/5 zwemmen gedurende het hele jaar. Dit doen zij één maal per 

twee weken. De kinderen gaan met de bus naar het zwembad in Markelo. Dit zwemmen 

vindt plaats op woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur. De leerlingen dienen deze 

woensdagen om 8.15 uur op school te zijn i.v.m. het vertrek van de bus. 

Werkdagen leerkrachten 

Groep 1/2:  juf Kirsten maandag, dinsdag, woensdag en juf Rita donderdag, vrijdag 
Groep 2/3:  juf Anouk maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en juf Nienke woensdag en 

donderdag (op woensdag wordt de groep gesplitst) 
Groep 4/5:  meester Casmaran maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en juf Nienke 

dinsdag en vrijdag (op dinsdagochtend wordt de groep gesplitst) 
Groep 6/7:  juf Maike hele week 
Groep 8:  juf Irene hele week 
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Elke dinsdagmiddag staat juf Nienke afwisselend in een groep zodat elke leerkracht 1x per 5 
weken een middag heeft voor observatie, kindgesprekken, administratie en andere 
werkzaamheden voor de groep en school. 
 

Albastart 

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

de Albatros. Wij willen jullie vragen om vrijdag 6 september vanaf 18.00 uur hiervoor vrij te 

houden! 

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 

Maandag 26 augustus gaan de deuren van de Albatros weer open voor alle kinderen van de 

Albatros! Natuurlijk zijn alle ouders ook van harte welkom om de eerste schooldag na de 

zomervakantie hun kind naar de klas te brengen. Daarna is het de bedoeling dat ouders ’s 

ochtends op het schoolplein afscheid nemen van hun kind. De kinderen van groep 1 en 2 

mogen tot de klassendeur worden gebracht. 

Om het schooljaar goed te kunnen beginnen vragen wij de kinderen het volgende mee te 

brengen: groep 3 een etui en groep 7 en 8 een agenda. 

Oud papier in de vakantie 

Zaterdag 6 juli staat de oud papier container bij school. Ook op zaterdag 20 juli zal er een 

oud papier container staan. In augustus nemen ook de vaders van het oud papier een 

maandje vakantie, dus staat er geen oud papier container bij school in augustus. Zaterdag 7 

september is dan weer de eerst volgende keer dat de container voor oud papier er staat. 

Tussen 9.30 uur en 11.30 uur is de container open en kan oud papier gebracht worden.  

Belangrijke data juli 

03-07-19 Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

04-07-19 Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

06-07-19 OUD PAPIER 

08-07-19 Musical belangstellenden, aanvang 19.00 uur 

09-07-19 Afscheidsavond groep 8 

10-07-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

12-07-19 Om 12.00 uur start de 

zomervakantie 

20-07-19 OUD PAPIER 
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