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SCHOOLJAAR 2020/2021 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Agenda 
Juni 2021 

1 Studiedag IB’er en directeur 

2 Schoolzwemmen (groep 3/4) 

3 Verkeersexamen (groep 7/8) 

5 Oud papier 

10 OR-vergadering 

10 Alternatief schoolkamp (groep 8) 

10 Alternatief schoolkamp (groep 8) 

15 MR-vergadering 

16 Schoolzwemmen (groep 3/4) 

22 Schoolfotograaf 

28 STUDIEDAG (alle kinderen zijn VRIJ!) 

30 Schoolzwemmen (groep 3/4) 

 

Nieuwsberichten 
 Van de directeur 

Op 1 juni heb ik de directietaken van Chantal van Dam overgenomen na drie weken ‘stage’ bij haar te hebben 
gelopen. Het is een feestje om op De Albatros te mogen werken. Iedereen werkt hard en met veel toewijding en 
plezier. Ik ben drie dagen per week op school. Meestal op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
Deze nieuwsbrief is een dagje later dan in de kalender stond. Van een aantal onderwerpen moest ik eerst nog wat 
uitzoeken. Zo gaat dat als je ergens nieuw bent. Sommige dingen zijn wennen, andere gaan net even anders dan 
je gewend bent. Maar uiteindelijk komt er veel goed. 
In de kalender staat voor dit schooljaar geen nieuwsbrief meer gepland, maar ik verwacht dat er nog wel eentje 
uitkomt voor de zomervakantie. 
 
Alex van Dal 
 

 Nieuwe leerlingen 
In juni 2021 worden de volgende kinderen 4 jaar en komen zij officieel in ons fijne ‘Albatrosnest’: Asra Aweijs en 
Ilse Aalders. Zij zijn al aan het wennen op school. Vorige week zijn Jesse Willigenburg (groep 2) en Demi 
Willigenburg (groep 4) nieuw bij ons op school gekomen. Allemaal hartelijk welkom. We wensen jullie een hele 
fijne schooltijd op De Albatros. 
 

 Cito-eindtoets 
In april hebben de kinderen van groep 8 de Cito-Eindtoets gemaakt. Vorige week hebben ze allemaal de uitslag 
van hun eigen toets ontvangen. De toetsscore van de Cito-Eindtoets is altijd een getal tussen de 500 en 550. 
Gemiddeld hebben alle groep 8-leerlingen van Nederland die deze toets gemaakt hebben de score 535 gehaald. 
De gemiddelde score van onze groep 8 was dit jaar 542,9. Een stuk hoger dus dan het landelijk gemiddelde. Goed 
gedaan, kanjers van groep 8! 
 

 Toetsen leerlingvolgsysteem 
De komende weken zullen de kinderen in de groepen 3 t/m 7 een aantal toetsen van het leerlingvolgsysteem 
maken. Het gaat om leestoetsen, spellingtoetsen en rekenentoetsen. De resultaten van de toetsen worden 
gebruikt om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden en om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren. 
Voor de zomervakantie krijgen de kinderen hun rapport. In principe is er geen rapportgesprek. Alleen als u daar 
als ouder bij de leerkracht om vraagt of als de leerkracht u daar om vraagt.  
 

 Schoolzwemmen 
De gemeente Hof van Twente heeft besloten te stoppen met de financiering van het schoolzwemmen. Dat 
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betekent dat er na de zomervakantie geen schoolzwemmen meer is. De basisscholen in de gemeente willen met 
de gemeente en het zwembad onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn om door te gaan met 
schoolzwemmen. Wij houden u op de hoogte. 
 

 Schoolfotograaf 
Op dinsdag 22 juni komt de schoolfotograaf. Trek op deze dag dus je lievelingskleren aan en kam je haren een 
extra keertje. Dan kom je er prachtig op! 
 

 Schoolfruit 
Het schoolfruitproject is voor dit schooljaar afgelopen. Vanaf volgende week dus zelf weer een lekker appeltje, 
peertje of banaantje meenemen. 
 

 Coronamaatregelen 
Vorige week hebben we kunnen zien dat Corona ineens heel dichtbij kan komen. Onze buren moesten ineens de 
deuren sluiten. Het was erg fijn dat de collega’s van De Boomhut snel met ons en de kinderopvang 
communiceerden, zodat we bij de BSO maatregelen konden treffen. 
Hoewel er de afgelopen weken een aantal Coronamaatregelen versoepeld zijn, is het protocol voor het 
basisonderwijs nauwelijks veranderd. Wij blijven dit protocol, zo goed als we kunnen, volgen. 
 
Wachten op het schoolplein 
Ouders die op het plein aan de onderbouwkant (Scherpenzeelseweg) wachten houden zich aan de anderhalve 
meter afstand. Het pad van het schoolplein naar de stoep is smal. Houd daar rekening mee. Zet daar dus geen 
fietsen, brommers of kinderwagens enz. Zo kan iedereen gelijk doorlopen. Fietsen of brommeren op de stoep is 
niet zo handig (en niet toegestaan), want daar is het veel te smal voor. Dankuwel voor uw medewerking. 
 

 De vorige maand in beeld 
Ouders mogen al een hele tijd niet in de school komen, terwijl daar zoveel leuks te zien is. Via de Parro-app krijgt 
u alleen foto’s te zien uit de groep(en) van uw kind(eren). Daarom hier een beeld van De Albatros in mei 2021: 
 
 


