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Nieuwsbrief 3 september 2020 

 

Gouden weken 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van elkaar 

leren kennen en vertrouwen opbouwen. Vertrouwen heeft 

iedereen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze kanjertraining helpt ook om 

een fijne en vertrouwde sfeer te creëren in de klas. Daarbij spelen de kanjerpetten een 

belangrijke rol. Via de onderstaande link kom je bij een filmpje waar Marijn van Vloten, 

kanjertrainer, de petten heel duidelijk uitlegt. Heb je er nog vragen over? Stel ze gerust aan 

de leerkracht!  

https://vimeo.com/349016296 

 

Nieuwe kinderen 

In groep 1/2A start Noud Lucassen met wennen en in groep 1/2B zijn Ruth Yonas en Juliëtte 

Wolff begonnen met wennen. Wij wensen de kinderen heel veel plezier op de Albatros. 

 

Van baby tot kleuter, van kleuter tot tiener! 

Om precies te zijn is je kind van acht weken tot 13 jaar van harte welkom bij ons op 

Kindcentrum De Whee. We bieden kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, 

Peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en Buitenschoolse opvang voor kinderen van 

4 tot 13 jaar. We zijn gevestigd bij basisschool de Albatros in de wijk De Whee. Wij bieden 

vanzelfsprekend professionele, betrouwbare opvang en staat veiligheid bovenaan ons 

prioriteitenlijstje. Maar boven alles bieden wij een warme en liefdevolle plek in een 

huiselijke sfeer. En die sfeer? Die proef je het beste 

bij een rondleiding. Bel of mail gerust voor meer 

informatie en kom (samen met je kindje) sfeer 

proeven op onze locatie. 

Telefoon (0547) 727 020 

Email info@kinderopvanghofvantwente.nl 

 

Coronamaatregelen en jaarkalender 

De coronamaatregelen zorgen er voor dat wij verschillende activiteiten niet door kunnen 

laten gaan of op een andere manier moeten organiseren. Zo hebben wij besloten de 

Albastart niet door te laten gaan. Het doel is een gezellig samenzijn naast een leuke 

https://vimeo.com/349016296
https://www.kinderopvanghofvantwente.nl/rondleiding/
mailto:info@kinderopvanghofvantwente.nl
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activiteit. De geldende basisregels van het kabinet hebben er voor gezorgd dat wij hebben 

besloten om de Albastart dit jaar niet te organiseren. 

Dit geldt ook voor de informatie avond en de kijkavond. Ook hierbij zijn de basisregels, de 

1,5 meter afstand moeilijk of niet te organiseren. Wat betreft de informatie avond zetten de 

leerkrachten de informatie kort en bondig op papier. Daarnaast zal er ook een filmpje of 

reeks foto’s worden gedeeld om een inkijkje te geven in de verschillende groepen. 

Omdat de kijkavond ook niet door kan gaan, hebben wij besloten om de ouder (en kind) 

gesprekken eerder te houden dan op de schoolkalender staat. Wij vinden het fijn om voor de 

herfstvakantie contact te hebben gehad met een ouder/verzorger van de kinderen. Daarom 

hebben wij de ouder (en kind) gesprekken voor alle kinderen gepland op maandag 5 oktober 

en woensdag 7 oktober met de volgende coronamaatregelen: 

- Van elk kind is één ouder/verzorger welkom op het gesprek in de school. 

- Iedere leerkracht/groep gebruikt een eigen ingang. 

- Wij vragen jullie op tijd te komen, niet te vroeg en niet te laat, zodat er buiten 

gewisseld kan worden. 

- Heb je nog een gesprek, mag je binnendoor lopen. 

- Vanaf groep 4 is jullie kind welkom bij het gesprek. Vanaf groep 5 gaan wij ervan uit 

dat jullie kind bij het gesprek aanwezig is. 

Samengevat: 

- De Albastart gaat niet door 

- De informatie avond vervalt en daarvoor krijgen jullie de info op papier en via een 

filmpje/foto’s 

- De kijkavond gaat niet door 

- De ouder (en kind) gesprekken worden gehouden op 5 en 7 oktober (met 

coronamaatregelen) 

 

Streetwise 

Volgende week dinsdag 8 september komen de mensen van de ANWB Streetwise naar de 

Albatros om in elke groep een training te verzorgen. Dit is een praktische training in 

verkeersveiligheid speciaal voor kinderen op de basisschool. Elke groep heeft zijn eigen 

onderwerp. De kinderen hebben hierover een folder meegekregen naar huis. De 

verkeersouders van onze school zullen deze ochtend helpen verzorgen. 

- De kinderen van groep 7-8 moeten hun fiets meebrengen deze dag 

- De kinderen van groep 3-4 hebben gymschoenen nodig 

 

Ouderbijdrage 

Door de corona zijn verschillende activiteiten vorig schooljaar vervallen. Dat betekent dat er 

ook minder kosten zijn gemaakt. Daarom heeft de ouderraad besloten om de vrijwillige 
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ouderbijdrage voor dit schooljaar éénmalig te verlagen naar 10 euro per kind. De 

ouderbijdrage zal in de maand november worden afgeboekt van jullie rekening door de 

penningmeester van de ouderraad. Daarvoor hebben jullie een machtiging afgegeven. 

Ouders van nieuwe kinderen ontvangen nog een machtiging met een begeleidende brief. 

 

Even voorstellen... 

Mijn naam is Nadein Jinan en ik ben 18 jaar oud  ik loop hier stage in groep 1 en 2 B ik vind 

het heel leuk met de kinderen en ik heb het naar mijn zin. Ik doe de opleiding 

dienstverlening niveau 2 in Hengelo.  

 

Ik ben Vera Vrugteman 17 jaar oud, bijna 18       Woonachtig in Goor, met mijn ouders en 
zusje. In het weekend ben ik vaak met mijn vriendinnen te vinden, en 
sta zondagochtend op het voetbalveld bij V.V. Twenthe. Ook werk ik 
een paar uurtjes bij de Jumbo, achter de kassa. 
Verder ga ik in Hengelo naar school, en volg daar de opleiding 
Helpende Zorg en Welzijn. Ik zit nu in mijn laatste jaar, daarvoor moet 
ik 20 weken stage lopen verdeeld over het hele schooljaar. Door die 
stage kan ik er beter achter komen, wat ik wel en niet leuk vind om te 
doen. Die 20 stage weken ga ik hier bij de Albatros doen, waar ik heel 
enthousiast over ben! Ik vind de leeftijd tussen 3 en 6 jaar heel leuk 
om mee te werken. En daarom kom ik juf Kirsten en juf Anja helpen, 

in groep 1/2 A. Ik hoop dan ook veel te leren van deze stage, en dat 
ik zo makkelijker mijn keuze kan maken! 
 
 

Ik ben Sanne Brinkers ik ben 18 jaar en woon in Goor. Ik zit in het 

laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent op het ROC van 

Twente. Ik loop stage in groep 5/6 bij Casmaran. Ik ben er elke week 

op de woensdag en donderdag. Ik heb erg veel zin in dit schooljaar! 

 

 

Ik ben Laure Schreijer, 18 jaar en kom uit Hengevelde. Ik loop stage 

in groep 3/4 bij Maike en zit in mijn laatste jaar van de opleiding 

Onderwijsassistent op het ROC en ben er elke week op woensdag 

en donderdag. Ik kijk heel erg uit naar dit stage jaar hier op deze 

school!  
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Vormsel 

Het Vormsel gaat van start! Ben je nieuwsgierig naar hoe het Heilig Vormsel en de viering nu 
gaat? En hoe het aansluit bij u en uw kind? Kom dan naar de Informatieavond Heilig Vormsel 
voor ouders/verzorgers van kinderen van (af) groep 8: Donderdag 17 september 2020 van 
20.00 – 21.30 uur in Het stadscentrum Parochiehuis, Langestraat 79, Delden (tegenover de 
kerk). Opgave informatieavond vóór maandag 14 september 2020 (noodzakelijk i.v.m. 
coronamaatregelen). Aanmelden Heilig Vormsel vóór uiterlijk 22 september 2020. Opgave, 
aanmelding en informatie: secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl / tel: 
074-3492212 
 

 

Inloopspreekuur 

Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om op school vragen te stellen aan de JGZ of Salut. 

Elke donderdag van 8.15 uur tot 9.30 uur is Marianne of Brenda aanwezig. Heb je vragen 

over de ontwikkeling of de opvoeding van je kind(eren)? Mail Marianne of Brenda voor het 

maken van een afspraak (een afspraak maken is nodig i.v.m. de coronamaatregelen).  

Brenda van der Veen [brenda@salut-welzijn.nl] 

Marianne Oude Weernink [m.oudeweernink@ggdtwente.nl] 

Datum Naam 

10 september Marianne Oude Weernink / JGZ 

17 september Brenda van der Veen / Salut 

24 september Marianne Oude Weernink / JGZ 

1 oktober Brenda van der Veen / Salut 

8 oktober Marianne Oude Weernink / JGZ 

15 oktober Brenda van der Veen / Salut 

22 oktober herfstvakantie 

29 oktober Marianne Oude Weernink / JGZ 

5 november Brenda van der Veen / Salut 

12 november Marianne Oude Weernink / JGZ 

19 november Marianne Oude Weernink / JGZ 

26 november Brenda van der Veen / Salut 

3 december Brenda van der Veen / Salut 

10 december Marianne Oude Weernink / JGZ 

17 december Brenda van der Veen / Salut 
 

Oud papier 

Zaterdag 5 september staat de oud papier container weer bij school. Deze is open van 9.30 

uur tot 11.30 uur. Elke eerste en derde zaterdag van de maand kan er oud papier gebracht 

worden in de container bij de Albatros. Op de derde zaterdag van de maand staan er twee 

mailto:secretariaat@pastoraalteam.nl
mailto:brenda@salut-welzijn.nl
mailto:m.oudeweernink@ggdtwente.nl
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containers. Dit kan er voor zorgen dat parkeren parkeren bij de school minder gemakkelijk 

wordt. Parkeren kan ook naast het hockeyveld aan de andere kant van de school. 

 

Studiedagen 23 september en 9 oktober, alle kinderen zijn vrij 

Woensdag 23 september en vrijdag 9 oktober heeft het team van de Albatros een studiedag. 

Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn. Heb je opvang nodig voor je kind, kun je 

contact opnemen met de BSO, Telefoon (0547) 727 020 of Email 

info@kinderopvanghofvantwente.nl 

23 september gaat het over ons nieuwe administratie systeem en communicatie met ouders 

9 oktober gaat het over de Kanjertraining, nieuwe inzichten en het volgsysteem 

 

Belangrijke data september en oktober 

05-09-2020 OUD PAPIER 

08-09-2020 Streetwise 

09-09-2020 Schoolzwemmen groep 4-5 

19-09-2020 OUD PAPIER 

22-09-2020 Kinderpostzegelactie groep 7-8 

23-09-2020 Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

30-09-2020  Start Kinderboekenweek, thema: En toen? (geschiedenis) 

03-10-2020 OUD PAPIER 

05-10-2020 Ouder (en kind) gesprekken 

06-10-2020 Nieuwsbrief 

07-10-2020 Schoolzwemmen groep 4-5 

07-10-2020 Ouder (en kind) gesprekken 

09-10-2020 Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

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

17-10-2020 OUD PAPIER 

28-10-2020 Schoolzwemmen groep 4-5 

29-10-2020 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

mailto:info@kinderopvanghofvantwente.nl

