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Beste ouders, 
 
Vorige week vrijdag zijn we gezamenlijk het schooljaar gestart met de jaarlijkse Albastart. Ondanks 
het matige weer was het fijn om veel ouders en kinderen te mogen begroeten op ons schoolplein. Na 
een leuke fotopuzzeltocht door de wijk was er koffie, thee en limonade voor iedereen en moest 
geraden worden hoeveel ‘kikkertjes’ er in de snoeppot zaten. De eerste prijs werd gewonnen door 
Thijs, Pim en Ties! Zij ontvingen de wisselbeker! Ook Stijn, Ryan, Chris en Walt uit groep 8 vielen in de 
prijzen. Hieronder vindt u nog een kleine sfeerimpressie van deze geslaagde activiteit! 
 
Privacy-voorkeuren via Parro 
Veel ouders hebben hun voorkeuren al doorgegeven. Voor ouders die 
het wellicht ontschoten is, het kan nog! Graag zo spoedig mogelijk 
zodat wij een goed overzicht hebben. Via Parro kunt u uw voorkeuren 
doorgeven via de volgende stappen: 

• Ga naar het groepenscherm.  
• Tik op Privacy-voorkeuren.  
• Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn via de stipjes 
   op het potloodje achter het kind.     

Zo geeft u toestemming (of niet) voor het versturen van foto’s naar ouders van de klas of 
bijvoorbeeld gebruik in de nieuwsbrief. Hartelijk dank! 
 
Gymrooster 
Deze week heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden in het gymrooster. Groep 4 gymt vanaf 
heden op donderdagmiddag en groep 5/6 op vrijdagmiddag. Voor een goed overzicht hieronder 
nogmaals het gymrooster: 
 

Maandagmiddag Dinsdagmiddag Donderdagmiddag Vrijdagmiddag 

Groep 3 Groep 4 Groep 3 Groep 5/6 

Groep 5/6 Groep 7/8 Groep 4 Groep 7/8 

 
Voorstellen stagiaires groep 3, 4 en 5/6 
Mijn naam is Elke Ottenschot en ik ben 18 jaar oud. Ik ben student aan het ROC van Twente in 
Almelo en doe daar de opleiding onderwijsassistent. Ik zit in mijn laatste jaar van mijn opleiding en 
mag stage lopen op KBS de Albatros in groep 3. Ik ben nu net twee weken begonnen en het bevalt 
me heel erg goed, het team is erg gezellig en open en heb al een goede band opgebouwd met de 
klas. Ik ga mij dit jaar dan ook de volle 100% inzetten om er een leuk en leerzaam jaar van te maken. 
 

Mijn naam is Jelmer Lammertink en ik loop dit jaar stage in groep 4. Ik ben 19 jaar oud en ik ben 

woonachtig in Diepenheim. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit in leerjaar 2 van mijn 

opleiding. Deze opleiding volg ik op het ROC van Twente in Almelo. Mijn hobby’s zijn voetballen en 

vissen. Verder ben ik werkzaam bij Albert Heijn Brandenbarg in Goor. Ik heb veel zin in dit schooljaar. 

We zullen elkaar vast nog wel een keer spreken op het schoolplein! 

 



Ik ben Thijmen Finke en ik ga dit jaar stagelopen in groep 5/6. Ik ben 17 jaar oud en doe de opleiding 

Onderwijsassistent op het ROC van Twente gevestigd in Almelo. Momenteel zit ik in mijn 2de leerjaar. 

Zelf woon ik in Diepenheim. Mijn hobby’s zijn gezellig met vrienden wat leuks doen en ik werk op 

zaterdag bij slagerij Kastelein in Diepenheim. Ik heb erg zin in dit schooljaar en ik zou u vast en zeker 

nog wel een keer tegenkomen op het schoolplein. 

 
Ouder-kindgesprekken 
Op 10 en 11 november staan de eerste ouder-kindgesprekken gepland. 
Dat vinden we eigenlijk een beetje laat. Het is nuttig en waardevol voor 
ouders en leerkrachten om al eerder in het schooljaar nader kennis te 
maken en in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Daarom 
willen we deze ouder-kindgesprekken verplaatsen naar maandag 4 
oktober en woensdag 6 oktober. De inschrijving hiervoor start volgende 
week dinsdag 28 september voor ouders met twee of meer kinderen op 
school en vanaf 29 september voor alle ouders. Het inschrijven gaat via 
onze ouderapp Parro. De gesprekken vinden fysiek plaats op school.  
 
Coronamaatregelen & ouders in de school 
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregel 
‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft 
verstandig om elkaar de ruimte te geven en daarom blijven we voorzichtig. Gezien het feit dat onze 
regering er een zwabberbeleid op nahoudt wat betreft de coronamaatregelen vinden we het nog 
niet verantwoord om direct weer terug te gaan naar de situatie voor de pandemie. Daarnaast 
hebben we in de afgelopen 1,5 jaar ook gezien hoe belangrijk het voor kinderen is om zelfstandig en 
zelfredzaam te zijn op school. Afscheid nemen op het plein is daar een goed voorbeeld van en een 
positieve stimulans voor de autonomie van onze leerlingen. Als we nu besluiten om deze afspraak los 
te laten en we moeten daar later deze winter op terug komen is dat voor iedereen vervelend. We 
wachten ook nog even af wat de protocollen voor het basisonderwijs zullen zijn n.a.v. de 
persconferentie van afgelopen dinsdagavond.  
 
Vanaf aanstaande maandag gaan we weer werken met ons pleinwachtrooster en zal er op ieder plein 
vanaf 08.15 uur toezicht zijn. De leerkrachten staan om 08.25 uur bij de deur van het klaslokaal om 
de leerlingen te ontvangen. De leerkrachten van groep 1 en 2 staan bij de buitendeuren om de 
kinderen op te vangen. Alle leerkrachten lopen aan het eind van de lesdag met de kinderen mee naar 
buiten. Dan is er ook tijd en ruimte voor het stellen van vragen en maken van een afspraak. Even 
bellen of mailen met de leerkracht van uw kind kan natuurlijk ook! 
 
Vanuit de OR: papiercontainer  
We hebben al veel reacties mogen ontvangen, daar zijn we heel blij 
mee! Maar we kunnen nog steeds uw hulp gebruiken. Dus kunt u 
ons helpen en heeft u tijd op zaterdagochtend tussen 09.30 en 
11.30 uur? Laat het ons weten! Graag mailen naar: Annette 
Grootoonk: a.grootoonkdevos@gmail.com 
 
Agenda september/oktober 

18-09 Oud papier 

02-10 Oud papier 

04-10 Ouder-kindgesprekken 

06-10 Ouder-kindgesprekken 

06-10 Start Kinderboekenweek 

07-10 OR-vergadering 

13-10 Kijkavond  

15-10 Studiedag team, leerlingen vrij! 

mailto:a.grootoonkdevos@gmail.com


15-10 Start Herfstvakantie (18 – 22 oktober) 

25-10 Weer naar school om 08.25 uur 

 
Iedereen een heel fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
 
 
 
 
 
 
 


