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Nieuwsbrief 3 maart 2020 

 

Nieuwtjes op de website 

Op de website van school www.bsalbatros.nl zijn 

weer allerlei nieuwe berichten geplaatst bij de 

verschillende groepen. Veel kijk- en leesplezier! 

 

Volgend jaar naar de basisschool? 

Wordt jullie kind in het schooljaar 2020-2021 vier jaar? Hebben jullie hem of haar nog niet 

ingeschreven? Dat kan nog! Een inschrijfformulier is op school af te halen. Natuurlijk kunnen 

jullie ook een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Chantal ten Dam, 

directie@bsalbatros.nl. 

 

Goede Doelen 

Groepen 5, 6, 7, 8 hebben hard gewerkt voor goede doelen. 

Wij werken voor mensen die (niks) niet veel hebben. 

We doen het dus niet voor onszelf maar voor het goede doel. 

Je snapt natuurlijk dat wij heel hard ons best doen voor hun. 

Misschien heeft u al iets gezien op Facebook. 

Heeft u al iets binnen gebracht????? 

Het kan vanaf 25 februari 2020 tot en met 6 maart 2020. 

Het zou fijn zijn als u iets binnen heeft gebracht. 

We verkopen ook dingen       voor die mensen. 

Als mensen iets willen kopen, zoek iets leuks uit voor u zelf of uw kind. 

Wij zetten ons in voor de Voedselbank Goor en voor de Stichting Dierenambulance Hof van 

Twente! 

Heeft u wat over voor een persoon met minder geld? 

Doneer dan eten en/of drinken bij basisschool de Albatros. 

Kievitstraat 63 7471 EL Goor. 

Dit is een lijstje voor het eten dat u kan doneren: 

http://www.bsalbatros.nl/
mailto:directie@bsalbatros.nl
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Rijst en /of pasta, voorverpakt eten, koffie en/of thee, eten in blik, soep in blik , drinken 

(geen alcohol!) koekjes en/of lekkers. 

Groetjes Sieb Vrijman en Minke Exterkate. 

 

Extra studiedag op maandag 29 juni (dag na schoolfeest) 

In de maand maart komt er voor iedere groep een dag een invalleerkracht om de 

leerkrachten extra tijd te kunnen geven voor voorbereiding en administratie. In juni hebben 

we een extra studiedag gepland in plaats van invalleerkrachten in te zetten. We hebben 

gekozen voor de maandag na schoolfeest. Alle kinderen zijn dus de maandag na schoolfeest, 

29 juni, vrij. 

 

Musical belangstellenden op maandag 22 juni 

Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de Albatros. Dit doen ze samen 

met hun ouders tijdens de afscheidsavond. Op die avond wordt er een musical opgevoerd 

door groep 8. Ieder jaar hebben wij ook een avond dat de musical wordt opgevoerd voor alle 

andere belangstellenden. Dit jaar wordt dat gedaan op maandagavond 22 juni. (In de 

kalender stond 29 juni). 

 

Fietsen/scooters op het schoolplein 

Voor de veiligheid van alle spelende en lopende kinderen en ouders, is het niet toegestaan 

om te fietsen op het schoolplein of met scooter het schoolplein op te rijden. Wij willen jullie 

vragen de fiets/scooter bij de oprit van het schoolplein te parkeren of te lopen met de fiets 

aan de hand. Dank jullie wel voor de medewerking.  

 

Welkom op de Albatros 

Wessel Grootoonk en Bibi Kleine gaan starten met wennen op de Albatros. Wij wensen 

Wessel en Bibi heel veel plezier in groep 1. 

 

Playbackshow groep 6/7 

Dinsdag 17 maart om 18.00 uur begint de jaarlijkse playbackshow van groep 6/7. In het 

prachtige theater in onze school laten de kinderen van groep 6/7 allerlei optredens zien. 

Komen jullie ook kijken en genieten? Iedereen is van harte welkom! 
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Koningsspelen en lunch 

Wij hebben dit jaar geen Koningsontbijt maar een Koningslunch op vrijdag 17 april. Vrijdag 

24 april zijn de Koningsspelen bij het Doesgoor. Verder informatie hierover volgt nog.  

 

Avondvierdaagse 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een ouder die voor de Albatros wil helpen met de 

organisatie van de avondvierdaagse. Dit jaar is de avondvierdaagse van 9 tot en met 12 juni.  

Lijkt het je leuk om hierbij te helpen? Heb je er nog vragen over? Kom gerust even langs bij  

Chantal ten Dam. 

 

Oproep: Nieuwe leden Keender GMR gevraagd 

Beste ouders/verzorgers en medewerkers, 

Met ingang van het schooljaar 20-21 zijn we op zoek naar nieuwe GMR leden voor de 

Keender GMR. Twee oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zij zijn niet herkiesbaar en 

een personeelsgeleding treedt af en is herkiesbaar. Heb je interesse? Of wil je een GMR 

vergadering bijwonen om te kijken hoe dat gaat. Mail naar gmr@keender.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marian van Leuken (secretaris Keender GMR) 

Op dit moment is Maaike van de Maat (moeder van Swen en Jorn in groep 8) nog lid van de 

GMR. Je mag ook contact opnemen met haar om dingen te vragen of informatie in te 

winnen, maaikevandemaat@hotmail.com. 

 

Wat geef je je kind mee? 

Wij ervaren dat sommige kinderen veel eten en drinken meekrijgen voor de lunch. Dat 

maakt het voor ons soms best lastig om er op toe te zien dat de broodtrommel en beker ook 

helemaal leeg is. Willen jullie je kind meegeven wat het ook echt op kan? Doorgaans zijn 

twee boterhammen en een halve beker drinken ruim voldoende. Dank jullie wel voor de 

medewerking.  

 

Belangrijke data maart en april 

07-03-20  OUD PAPIER 

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

10-03-20  Kerkbezoek groep 4-5 in de middag 

10-03-20  OR vergadering 

mailto:gmr@keender.nl
mailto:maaikevandemaat@hotmail.com
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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         

04-04-40  OUD PAPIER 

05-04-20  Palmzondag 

07-04-20  Nieuwsbrief  

08-04-20  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

09-04-20  Paasviering en Paasknutselmiddag 

10-04-20 tot en met 13-04-20 Paasweekend, alle kinderen zijn vrij 

11-04-20  Laatste week schoolfruit 

15-04-20 tot en met 17-04-20 Eindcito groep 8 

16-04-20  Schoolreisje groep 1 t/m 7 

17-04-20  Koningslunch, kinderen hoeven zelf geen lunch mee te brengen 

18-04-20  OUD PAPIER 

22-04-20  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

24-04-20  Koningsspelen, 's middags zijn alle kinderen vrij 

27-04-20 tot en met 08-05-20 Meivakantie 


