‘Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind’

Nieuwsbrief 4 februari 2020

Dank jullie wel voor alle positieve reacties!
Wij kijken heel goed terug op de pyjama party en ons bezoek aan de Stoevelaar. Met deze
acties hebben we aandacht gegeven aan de werkdruk in het onderwijs. Van verschillende
kanten kregen wij hier veel positieve reacties op. Daar zijn wij erg blij mee en daarvoor onze
dank! Wij vinden het ontzettend fijn om in het onderwijs te werken en voelen ook jullie
waardering voor ons werk. Hopelijk gaat er ook structureel iets gebeuren zodat de werkdruk
en administratie minder worden, het vak leerkracht aantrekkelijker wordt met een daarbij
behorende beloning. Wij zijn in ieder geval weer vol passie aan het werk met jullie kinderen!

Welkom op de Albatros
Lauren Ebbekink begint deze week met wennen op de Albatros. Wij wensen haar heel veel
plezier bij ons in groep 1.

Leerkrachtwisseling
Wij zijn blij dat wij een nieuwe leerkracht hebben gevonden voor de donderdag in groep 2-3
en de vrijdag in groep 4-5. De ouders van deze groepen zijn hiervan al op de hoogte
gebracht. Roza Papenborg komt ons team versterken na de voorjaarsvakantie. Wij wensen
haar heel veel succes bij ons op school.
De ouders van groep 1-2 zijn op de hoogte gebracht dat Kirsten Krooshoop momenteel met
een hernia thuis is. Wij wensen Kirsten heel veel beterschap. Anja ten Doeschot vervangt
Kirsten in groep 1-2. Wij wensen Anja heel veel plezier in groep 1-2 en bij ons op school.
Hieronder stellen de leerkrachten zich aan jullie voor.

Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Roza Papenborg. Ik woon in Haaksbergen samen met mijn vriend en onze kat. In mijn
vrije tijd doe ik aan volleybal en houdt ik van puzzelen en taarten bakken. Ook ben ik graag creatief
bezig. In het schooljaar 2017/2018 heb ik gewerkt als leerkracht. Daarna ben ik voornamelijk
werkzaam geweest als orthopedagoog bij Marant. Ik geef dyslexiebehandelingen en voer
onderzoeken naar dyslexie uit. Ik wil mijn werk als orthopedagoog nu echter weer gaan combineren
met een baan als leerkracht. De afwisseling tussen individuele begeleiding en het werken met een
groep spreekt mij namelijk erg aan. Daarom ben ik erg blij dat ik twee dagen per week mag gaan
werken als leerkracht op KBS De Albatros.
Met vriendelijke groet,
Roza Papenborg
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Hallo allemaal,
Ik ben Anja ten Doeschot en ik vervang juf Kirsten (groep 1/2) op maandag dinsdag en woensdag.
Ik ben 52 jaar en werk al 28 jaar met veel plezier in het onderwijs in Haaksbergen. Meestal in de
groepen 1 t/m 5. Dat vind ik nog steeds het leukste om te doen. Ik hou ervan om nieuwe dingen te
bedenken waardoor het onderwijs nog leuker wordt. Groep 1/2 is een gezellige groep waardoor ik al
snel mijn plekje heb gevonden in de school. Met de meest ouders heb ik al kennis gemaakt maar heeft
u nog vragen... wees welkom!
Groetjes Anja ten Doeschot

Expressie groep 4-5
Morgen, woensdag 5 februari, is Expressie van groep 4-5. Er is volop geoefend en het belooft
een spetterende voorstelling te worden. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen kijken. We beginnen om 11 uur en na afloop is er koffie/thee voor de
ouders en andere belangstellenden.

Avondvierdaagse
Op dit moment helpt de moeder van Arthur uit groep 3 (vanuit de Albatros) met de
organisatie van de avondvierdaagse. Het zou fijn zijn als ze deze taak met iemand samen kan
doen. Wie wil dit samen oppakken? Voor vragen of opgeven kun je contact opnemen met
Chantal ten Dam.

MR lid gezocht
De MR van de Albatros is voor volgend schooljaar op zoek naar een ouder die ons wil komen
versterken. Aan het einde van dit schooljaar zal Karin Smits (moeder van Stein groep 7)
stoppen als MR lid. We zijn daarom nu al op zoek naar een ouder die alvast mee wil kijken en
die het leuk lijkt om uiteindelijk het stokje van Karin over te nemen.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat en denkt mee over allerlei
beleidsmatige en strategische onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken
hebben. We vergaderen zo’n zes keer per jaar. Naast een tweetal leerkrachten en een
tweetal ouders is ook de directeur aanwezig bij de vergaderingen.
De MR denkt mee over diverse onderwerpen zoals: de schooltijden, vakantiedagen, de
groepsverdeling, communicatie tussen school-ouders-leerlingen, het schoolplan, de
begroting, rapporten, toetsen en de ouder en kind gesprekken. De MR is dus iets anders dan
de OR, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerlei (feestelijke)
activiteiten op school.
Als er ouders zijn die interesse hebben om dit te gaan doen dan kun je informatie vragen of
aanmelden bij ouders uit de MR of bij Maike Klein Gunnewiek (leerkracht groep 6/7). Ook is
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het altijd mogelijk om geheel vrijblijvend mee te kijken bij een vergadering van ons. De
eerstvolgende vergadering is 31 maart om 19.00 uur.
Heb je zin om mee te kijken of MR lid te worden laat het ons weten:
Karin Smits (moeder van Stein groep 7)
Maaike de Jong (moeder van Yfke groep 4 en Siebe groep 1)
Maike Klein Gunnewiek (leerkracht groep 6/7)
Kirsten Krooshoop (leerkracht groep 1/2)
School van de maand bij zwembad De Vijf Heuvels
Vrijdag 14 februari is de Albatros ‘School van de maand’ bij zwembad De Vijf Heuvels in
Markelo. Iedere maand nodigt het zwembad een school uit om extra voordelig te komen
zwemmen. Speciaal voor de kinderen van deze school is het tarief slechts €3,00 i.p.v. €4,40.

Goors Sportfestijn
Na een groot succes van vorig jaar, wordt er ook dit jaar door het Sportteam Wijkvoorziening
’t Doesgoor voor de 2e keer het Goors Sportfestijn georganiseerd. In de voorjaarvakantie op
maandag 17 en dinsdag 18 februari wordt sporthal de Mossendam omgetoverd tot een
groot speelparadijs. Denk hier aan, stormbaan, diverse luchtkussens, voetbalboarding en XXL
legoblokken. Daarnaast komen er plaatselijke sportverenigingen die clinics verzorgen voor
de deelnemers. Om 10:00 uur gaan de deuren open, de deuren sluiten om 15:00 uur. Kosten
bedragen €3,50 per kind per dag. Dit kan betaald worden bij de ingang. Het evenement is
bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor het evenement geldt een limiet van 150
kinderen per dag, wees er dus snel bij! Ga naar www.hofactief.nl of kijk op onze facebook
pagina Wijkvoorziening ’t Doesgoor om je aan te melden. VOL=VOL

Open dag onderwijs en opvang op de Albatros
Dinsdagochtend 3 maart houden wij van 9 uur tot 12 uur open huis! Iedereen die op zoek is
naar een basisschool of opvang voor hun kind, is van harte welkom om bij ons te komen
kijken. Alle deuren staan open, er worden rondleidingen gedaan en onder het genot van een
kopje koffie/thee kunnen alle vragen worden gesteld.
Wij zijn gestart met een nieuwe peutergroep. Ouders met (aanstaande) peuters zijn van
harte welkom om te komen kijken. Er worden deze ochtend ook activiteiten georganiseerd
voor de peuters en kleuters die met hun ouders mee komen kijken.
Nieuwgierig geworden naar onze school en opvang onder één dak? Kom gerust binnen
lopen. Lukt dat niet op deze dag, kun je ook altijd een afspraak maken met Chantal ten Dam
voor een rondleiding. Telefoon 0547-273806 of mail c.tendam@keender.nl
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Vakantierooster volgend schooljaar
Let op! Dit zijn de vakanties voor schooljaar 2020-2021. De vakanties voor het huidige
schooljaar 2019-2020 staan in de schoolgids/kalender die jullie aan het begin van dit
schooljaar hebben gekregen.
Herfstvakantie

12-10-2020 tot en met 16-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 tot en met 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021 tot en met 26-02-2021

Pasen

02-04-2021 tot en met 05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021 tot en met 07-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 en 14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

Zomervakantie

12-07-2021 tot en met 20-08-2021

Belangrijke data februari en maart
05-02-20

Schoolzwemmen groep 3-4-5

05-02-20

Expressie groep 4-5

06-02-20

Eerste rapport

12-02-20

Ouder (en kind) gesprekken

13-02-20

Ouder (en kind) gesprekken

14-02-20

Carnavalsfeest, vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij

15-02-20

OUD PAPIER

17-02-20

Voorjaarsvakantie tot en met 24-02-20

24-02-20

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

26-02-20

Schoolzwemmen groep 3-4-5

03-03-20

OPEN DAG van 9 uur tot 12 uur

03-03-20

Nieuwsbrief

07-03-20

OUD PAPIER

10-03-20

Boerderijles groep 4-5 inclusief ontbijt
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10-03-20

Kerkbezoek groep 4-5 in de middag

10-03-20

OR vergadering

11-03-20

Schoolzwemmen groep 3-4-5

17-03-20

Playbackshow groep 6-7, aanvang 18 uur

18-03-20

Regionale onderbouwdag, kinderen groep 1-2-3 zijn vrij

20-03-20

Pannenkoeken dag groep 8

21-03-20

OUD PAPIER

23-03-20

Audit op de Albatros

25-03-20

Schoolzwemmen groep 3-4-5

31-03-20

MR vergadering

01-04-20

Expressie groep 1-2-3, aanvang 11 uur

01-04-20

Paasmarkt van 14.00 uur tot 15.30 uur

02-04-20

Fietsexamen groep 7
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