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Nieuwsbrief 1 oktober 2019 

 

Team Albatros, opvang en onderwijs! 

Wij zijn volop in ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum. Binnen een Integraal 

Kindcentrum werken opvang en onderwijs nauw samen. Op die manier willen wij een 

doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen optimaliseren. Aan het begin van dit 

schooljaar hebben wij met beide teams een gezellige activiteit gehad waarbij wij elkaar nog 

beter hebben leren kennen.  

Staand van links naar rechts Zittend van links naar rechts 

Marion van der Holst (locatiemanager) 
Marga van der Veen (pedagogisch coach) 
Barbara Vrijburg (kinderdagverblijf) 
Reggie Oostendorp (kinderdagverblijf) 
Diantha Meutstege (kinderdagverblijf) 
Adele Eijsink (buitenschoolse opvang) 
Lydia Hoeks (peuterspeelgroep) 
Esther Spijkerman (conciërge) 
Naomi Temmink (peuterspeelgroep) 
Linsy Hollink 
(onderwijsassistent/buitenschoolse opvang) 
Chantal ten Dam (directeur) 
Elif Sarcanoz (kinderdagverblijf) 

Karin Dekker (huishoudelijke hulp) 
Anouk Riesmeijer (groep 2-3) 
Rianne Wiegerink (intern begeleider) 
Irene Verkuyten (groep 8) 
Nienke Hogenkamp (groep 2-3 en 4-5) 
Maike Klein Gunnewiek (groep 6-7) 
Kirsten Krooshoop (groep 1-2) 
Rita Fokke (groep 1-2) 
Casmaran Land (groep 4-5) 

 

Kinderboekenweek en kijkavond met boekenmarkt 

Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Reizen’. In alle 

groepen wordt er uitgebreid gewerkt rondom dit thema. Op woensdag 16 oktober kunnen 

ouders en andere belangstellenden alles komen bewonderen op onze jaarlijkse kijkavond 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. Samen met jullie kind zijn jullie van harte welkom.  
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Naast een tentoonstelling in iedere groep, is er ook een boekenmarkt waar jullie voor 50 

cent per stuk boeken kunnen kopen. Met de opbrengst kopen wij weer nieuwe boeken voor 

in de schoolbieb. Natuurlijk is er ook gelegenheid om een kop koffie/thee te drinken. Voor 

kinderen is er ranja/water. 

Mochten jullie nog boeken thuis hebben voor de boekenmarkt, willen jullie deze dan voor 

vrijdag 11 oktober meegeven naar school? Dan kunnen wij daarna de boeken uitzoeken en 

sorteren zodat het een overzichtelijke markt wordt. 

Verkeersouders 

Sylvia Dreteler, de moeder van Ilja (groep 3) en Yoëlle (groep 2), heeft aangegeven wel 

verkeersouder te willen worden voor de Albatros. Wie wil deze taak samen met haar 

oppakken? Ik hoor het graag!  

Ouderraad 

Hoewel de Sint nog niet in ons land is aangekomen, zijn we al begonnen met alle 

voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.  

De ouderraad en de leerkrachten verheugen zich erop, maar de kinderen nog wel het meest. 

De schoencadeautjes, de strooipietjes, alle pepernoten en speculaas… aan alles wordt 

gedacht. 

Het inpakken van de cadeaus, alles gaat volgens plan. We gaan voor weer een mooi feest dit 

jaar, daar zorgen we voor met man en macht!  

Inloopspreekuur GGD en Salut 

Ook dit schooljaar hebben de GGD en Salut weer een inloopspreekuur bij ons op school. De 

GGD en Salut zijn om de beurt aanwezig op donderdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur  in 

het kantoor bij de hoofdingang. Jullie kunnen daar terecht met alle vragen rondom de 

opvoeding en de ontwikkeling van jullie kind. In de bijlage vinden jullie meer informatie. 

Datum Naam  Tijd 

3 oktober Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur 

10 oktober Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.30uur 

17 oktober Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur 

31 oktober Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur 

7 november Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.30 uur 

14 november  Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur 

21 november  Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.30 uur   

28 november Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur   

5 december Geen inloop Sinterklaas 
 

  

12 december Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.30 uur   

19 december Marianne Oude Weernink / JGZ 8.15 – 9.30 uur   

 

Stagiaires 
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Dit schooljaar zijn er naast Renske Zwiers, Lotte Mengerink en Marijn van Vloten nog drie 

stagiaires begonnen bij ons op school. In groep 1-2 is dat Pien van Dam op de woensdag en 

donderdag, in groep 4-5 Eli Hammer op de maandag en dinsdag en in groep 6-7 Tessa Meisel 

ook op de maandag en dinsdag. Wij vinden het fijn om extra handen in de groepen te 

hebben en wensen de onderwijsassistenten in opleiding heel veel succes bij ons op school.  

  

Vrije dag 

Vrijdag 18 oktober hebben alle kinderen een vrije dag. Dat is dan ook het begin van de 

herfstvakantie. Maandag 28 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 

Mochten jullie nog opvang nodig hebben, kunnen jullie contact opnemen met kinderopvang 

Hof van Twente (info@kinderopvanghofvantwente.nl of 0547-727020) 

Ouder (en kind) gesprekken 

Woensdag 6 november en donderdag 7 november zijn de ouder (en kind) gesprekken. Vanaf 

groep 5 gaan wij er van uit dat kinderen aansluiten bij dit gesprek. Tijdens dit gesprek wordt 

besproken hoe de start van dit schooljaar is gegaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 

met plezier naar school gaan en dat zal dan ook onderwerp zijn van het gesprek. Daarnaast 

vinden wij belangrijk om af te stemmen wat de ervaringen en verwachtingen van ouders en 

kinderen zijn. Volgende week ontvangen jullie een uitnodiging voor deze gesprekken zodat 

de planning voor de herfstvakantie gemaakt kan worden. 

Belangrijke data oktober 

01-10-19 MR vergadering 

02-10-19 Start Kinderboekenweek met het thema ‘Reizen’ 

05-10-19 OUD PAPIER 

09-10-19 Schoolzwemmen groep 4-5 

16-10-19 Kijkavond van 18.00 uur tot 19.00 uur 

18-10-19 Vrije dag voor alle kinderen, start herfstvakantie t/m 25-10-19 

19-10-19 OUD PAPIER 

28-10-19 Hoofdluiscontrole 

30-10-19 Schoolzwemmen groep 4-5 

30-10-19 OR vergadering 

02-11-19 OUD PAPIER 
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