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SCHOOLJAAR 2020/2021 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Agenda 
Juli 2021 

3 Oud papier 

5 De musical voor belangstellenden is AFGELAST! 

6 Afscheidsavond (groep 8) 

7 Uitzwaaien (groep 8) 

8 Wisselochtend 

9 Laatste schooldagfeest 

9 Om ongeveer 12.00 uur start de zomervakantie! De school start weer op maandag 23 augustus 2021. 

 

Nieuwsberichten 
 Van de directeur 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar en ook mijn laatste nieuwsbrief als interim-directeur van De 
Albatros. De afgelopen weken heb ik deel uit mogen maken van een school vol kanjers, waar iedereen trots op 
mag zijn. Er wordt leuk gespeeld en veel geleerd, er is betrokkenheid en plezier. Het team heeft nieuwe stappen 
gezet om het talentenonderwijs, het kleuteronderwijs en het onderwijzen van leervaardigheden in de volgende 
schooljaren verder uit te werken. Ik ben heel blij dat het schoolbestuur in Carlo de Bree een goede, vaste 
directeur gevonden heeft om de komende jaren hieraan (en aan alle andere processen binnen de school) leiding 
te geven. Ik wens hem hier heel veel succes en plezier bij. 
Maar eerst in het zomervakantie. Ik wens iedereen een hele fijne zomer. Vol zonnige dagen, ontspanning en 
mooie momenten om nooit te vergeten. Fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, Alex van Dal 
 

 Nieuwe leerlingen/afscheid leerlingen 
In de maanden juli/augustus 2021 wordt de volgende kinderen 4 jaar en komen zijn officieel in ons fijne 
‘Albatrosnest’: Demi Sas. 
Vanwege een verhuizing nemen we afscheid van Noud en Milan Lucassen. Ook nemen we afscheid van onze 
kanjers van groep 8: Lamer Alsabaa, Somar Alsabaa, Xem Bruijns, Hivleen Hayder, Teun Klok, Nursan Murad, 
Mohamad Mustafa, Mathijs Schabbink en Stein Vuurens. Allemaal heel veel plezier en succes op jullie nieuwe 
scholen. 
 

 Afscheid leerkrachten/nieuwe leerkrachten 
We nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van juf Demi Noordink die de afgelopen weken voor groep 
1/2b heeft gestaan. Ook nemen we afscheid van juf Debbie van Boven die dit schooljaar voor groep 8 heeft 
gestaan. En we nemen afscheid van meester Alex van Dal die de afgelopen weken onze interim-directeur was. 
Allemaal heel erg bedankt voor alles wat jullie voor De Albatros gedaan hebben en veel plezier en succes bij jullie 
nieuwe uitdagingen. 
Na de zomer start juf Simone Blaauw op De Albatros. Zij zal drie dagen voor groep 5/6 staan en een aantal uren 
per week als tweede intern begeleider werken. Ook nieuw is juf Kirsten Jansen. Zij zal twee dagen voor groep 5/6 
staan, één dag voor groep 4 en daarnaast twee dagen ondersteuning bieden in groep 7/8. En meester Carlo de 
Bree start als onze nieuwe directeur. De nieuwe medewerkers stellen zich verderop in deze nieuwsbrief voor. 
 

 Schoolfotograaf 
Vandaag (vrijdag 2 juli) krijgen alle kinderen een inlogkaart van de schoolfotograaf mee naar huis.  Met de 
gegevens op deze inlogkaart kunt u inloggen op de website van de schoolfotograaf en daar de foto’s bestellen. 
Let op: Als u gebruik maakt van de gratis Bulk-zending ontvangt u de foto’s pas na de zomervakantie! Dit omdat 
het de fotograaf niet meer lukt om alle foto’s nog dit schooljaar te leveren. 
Met vragen over de schoolfotograaf kunt u terecht bij de ouderraad. 
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 Groepsindeling 2021/2022 
Al voor de meivakantie heeft u een eerste overzicht van de groepsindeling 2021/2022 ontvangen. Daarin zaten 
toen nog een aantal gaten. De afgelopen weken zijn er verschillende sollicitatiegesprekken geweest en het is 
gelukt om de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te krijgen. Zo ziet het er uit: 
 

Groep 1 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Kirsten Krooshoop 
Kirsten Krooshoop 
Anja ten Doeschot  
Anja ten Doeschot 
Kirsten Krooshoop 

Groep 2 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Anouk Riesmeijer-Lammersen 
Anouk Riesmeijer-Lammersen 
Lisa Nijhuis 
Lisa Nijhuis 
Lisa Nijhuis 

Groep 3 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Maike Klein Gunnewiek 
Maike Klein Gunnewiek 
Maike Klein Gunnewiek 
Maike Klein Gunnewiek 
Maike Klein Gunnewiek 

Groep 4 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Casmaran Land  
Casmaran Land  
Casmaran Land  
Casmaran Land  
Kirsten Jansen 

Groep 5/6 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Kirsten Jansen  
Kirsten Jansen  
Simone Arends-Blaauw 
Simone Arends-Blaauw 
Simone Arends-Blaauw 

Groep 7/8 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Bram Gerritsen 
Bram Gerritsen 
Bram Gerritsen (ondersteuning: Kirsten Jansen) 
Bram Gerritsen (ondersteuning: Kirsten Jansen) 
Bram Gerritsen 

 
 Wisselochtend 

Op laatste donderdagochtend schuiven we alle groepen een uurtje door, zodat de kinderen al voor de 
zomervakantie even kennis kunnen maken met elkaar en hun (nieuwe) leerkracht van volgend schooljaar. 
 

 Laatste schooldagfeest 
Op de laatste dag van het schooljaar willen we het bijzondere schooljaar 2020/2021 met de kinderen op een 
mooie manier afsluiten. Daarom sluiten we het schooljaar af met een Hippe Camping op het schoolplein. In de 
laatste schoolweek werken we met de kinderen naar dit feestje toe, zodat iedereen goed in de stemming is. Alle 
kinderen mogen deze dag als hele hippe campinggasten verkleed op school komen. 
Op De Hippe Camping bouwen we tenten en spelen we spelletjes. Het is de bedoeling dat de kinderen wel fruit 
en drinken meenemen. Aan het einde van de ochtend is er een lekkere verrassing (evt. met een klodder 
mayonaise erop) voor iedereen. Om (ongeveer) 12.00 uur sluiten we De Hippe Camping. Vanaf 12.00 uur zijn 
ouders/verzorgers welkom op het schoolplein om samen met ons de zomervakantie in te luiden. 
 

 Kinderopvang Hof van Twente 
Heb je na de vakantie opvang nodig voor of na school, tijdens school- en vakantieweken of 
studiedagen van school? Regel dan nu vast Buitenschoolse Opvang (BSO) bij Kinderopvang 
Hof van Twente!  
Wij bieden iedere dag leuke en uitdagende activiteiten in een warme, huiselijke sfeer, 
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werken nauw samen met school, hebben een haal- en brengservice mocht je kind naar een andere school gaan, 
bieden ruiltegoed zodat dagen die je tijdig afmeldt niet verloren gaan en bieden voor jongere broertjes en zusjes 
ook kinderdagopvang en peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal). 
Aanmelden of liever eerst even een rondleiding? Dat kan allemaal via kinderopvanghofvantwente.nl. Eerst even 
persoonlijk contact? Bellen mag altijd naar 0547 727 020! 
Wij wensen jullie alvast een heerlijke vakantie! 
 

 Kanjerwerkgroep 
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 
Al enkele jaren heeft de Albatros de kanjerwerkgroep. Hier zitten op 
dit moment 2 ouders en 2 teamleden in. Enkele keren per jaar 
hebben we een vergadering over de inzet van kanjer. Ook 
organiseren we ieder jaar de Kanjerdag. 
In het nieuwe schooljaar gaan we ons voorstellen en inhoudelijk 
meer vertellen over wie wij zijn en wat wij doen. Belangrijk voor nu 
om te weten is dat wij, wanneer wij signalen ontvangen deze met 
elkaar bespreken en kijken wat er nodig is voor kinderen, ouders, 
leerkrachten en school. 
Wij willen jullie informeren over de afgelopen periode. Vanuit de berichtgeving van enkele groepen willen wij 
hierbij mededelen dat er verschillende dingen in gang zijn gezet: 
- Meerdere leerkrachten lopen buiten waardoor het buitenspelen beter verloopt; 
- Er is contact gezocht met de gemeente om de bosjes bij de erfafscheiding beter te laten beplanten, waardoor de 
leerlingen hier niet doorheen kunnen lopen richting de straat; 
- De inzet van de Kanjerlessen en Kanjeractiviteiten in de groepen zijn meer aangeboden en meer benoemd. Hier 
richten we ons vooral op hoe ga je met elkaar om en hoe ben je zelf te vertrouwen als Kanjer; 
- Er zijn meerdere gesprekken geweest vanuit ouders en leerkrachten; 
Een Kanjer ben je altijd en staat voor vertrouwen en wederzijds respect!!  
 

 Openluchtconcert 
Groep 5/6 heeft de afgelopen tijd meegedaan aan de 
instrumenten-carrousel. De instrumenten-carrousel is een 
project van de muziekschool om kinderen in aanraking te laten 
komen met verschillende muziekinstrumenten.  De ene helft 
van de klas heeft op de gitaar gespeeld en de andere helft 
heeft op de viool gespeeld. Het was erg wennen voor kinderen 
die nog nooit eerder een instrument hadden bespeeld. Ook 
hadden een aantal kinderen een nieuw talent ontdekt bij 
henzelf. Tijdens de afsluitende les hadden we een 
openluchtconcert gegeven aan de kleuters. 
 

 Voorstellen nieuwe medewerkers 
Carlo de Bree (directeur) 
Ik ben Carlo de Bree, 42 jaar en met ingang van 1 augustus de nieuwe directeur van 
basisschool De Albatros in Goor. Ik ben woonachtig in Enschede, samen met mijn 
vriendin en onze twee kinderen: een dochter van 7 en een zoon van (bijna) 5 jaar. 
Momenteel werk ik als locatieleider/adjunct op basisschool Anna van Buren in de 
Enschedese wijk Roombeek. 
Na prettige gesprekken met de BAC heb ik De Albatros leren kennen als een school met 
een enthousiast team dat hard werkt om de leerlingen een stapje verder te brengen in 
hun ontwikkeling; met betrokken ouders, een sterk pedagogisch klimaat en mooie 
ambities m.b.t. talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ik kijk er met veel 
enthousiasme naar uit om te starten en kennis te gaan maken met het team, de ouders 
en de leerlingen van de Albatros. 
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Simone Arends-Blaauw (groep 5/6 en IB) 
Mijn naam is Simone Arends-Blaauw en ik zal volgend jaar samen met juf Kirsten in 
groep 5/6 te zien zijn. Naast mijn werkzaamheden in de klas zal ik ook een dag IB taken 
gaan verrichten. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op Basisschool Buurse. Ik 
woon op dit moment nog samen met mijn man Lars in Enschede, maar wij hopen 
volgend jaar te verhuizen naar Azelo. In de avonduren ben ik vaak te vinden bij de 
bootcamp, in de sporthal voor de volleybal, of op de tennisbaan. Voor nu wens ik 
iedereen alvast een hele fijne vakantie en hopelijk gaan we elkaar snel een keer zien bij 
de start van het nieuwe schooljaar. Ik heb er in ieder geval veel zin in! 
 
Kirsten Jansen (groep 4, 5/6 en 7/8) 
Mijn naam is Kirsten Jansen en vanaf volgend schooljaar zal ik werkzaam zijn op de 
Albatros. Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben 24 jaar en woon in 
Almelo samen met mijn ouders en zusje. In mijn vrije tijd doe ik aan de sport acro en 
geef ik turnlessen in Vriezenveen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kunt u 
altijd bij mij terecht. Het is nu eerst tijd om te gaan genieten van de vakantie, ik kijk er 
naar uit om jullie en de leerlingen na de vakantie te leren kennen. 

 
 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 juni 2021: 

 
 


