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Beste ouders, 
 
En dan is na 8 weken onderwijs de herfstvakantie 
aangebroken. We kijken terug op een goede start 
met leerlingen, ouders en iedereen die bij onze 
school betrokken is. Gelukkig kunnen we corona 
steeds meer achter ons laten en hebben we 
gezamenlijk weer een aantal leuke activiteiten op 
school kunnen organiseren voor onze leerlingen. Ook 
de Kinderboekenweek was een succes. Dinsdag 12 
oktober begonnen we met alle groepen en de 
peutergroep in het theater waar juf Kirsten en juf 
Maaike een mooi optreden verzorgden. De 
voorleeswedstrijd werd gewonnen door Stein 
Vrijman uit groep 8. Van harte gefeliciteerd! Stein 
gaat onze school vertegenwoordigen in de Hof tijdens de regionale voorleeswedstrijden. Ook is er 
extra aandacht geweest voor boeken en vooral: hoe leuk lezen eigenlijk is! Afgelopen woensdag op 
de kijkavond heeft u met eigen ogen kunnen zien dat er veel mooie dingen zijn gemaakt. Het was fijn 
om iedereen op onze school te mogen verwelkomen!  

 
Voor nu wens ik iedereen, mede namens alle juffen en meesters, een hele fijne herfstvakantie en we 
zien elkaar weer op maandag 25 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
 
Schaduwdoek 
Het is u vast niet ontgaan dat we sinds vorige week donderdag een schaduwdoek boven onze 
zandbak aan de zijkant van ons schoolplein hebben hangen. Dit komt voort uit een sponsoractie van 
KWF waar bijna alle basisscholen in de Hof van Twente aan deelgenomen hebben. We zijn er heel blij 
mee! Zo kunnen onze leerlingen in de warme maanden van het jaar in de schaduw in de zandbak 
spelen. Het doek zal blijven hangen van april t/m oktober. In de wintermaanden wordt het doek 
verwijderd.  
 

Invalleerkrachten 
Soms hebben we een invalleerkracht nodig omdat er een 
leraar ziek is of een dag thuis moet blijven omdat hij/zij 
zich moet laten testen. We proberen dit indien mogelijk 
zelf op te lossen door onze eigen leraren voor een groep 
te zetten. Dat kan niet altijd. Dan zoeken we vervanging. 
Door het lerarentekort worden deze vervangers helaas 
steeds schaarser. Het kan daarom soms voorkomen dat 
we een groep moeten verdelen over de andere groepen. 

We zullen altijd met u communiceren als een juf of meester afwezig is en wie er dan komt 
vervangen. Ook als er geen vervanger is en de groep moet verdeeld worden dan hoort u dat van ons.  
 



Leerlingen 
Na de herfstvakantie verwelkomen we Dean en Levi Rikkert op 
onze school. Dean start in groep 1 bij juf Kirsten en juf Anja. 
Levi in groep 3 bij juf Maike. Van harte welkom en heel veel 
plezier op De Albatros! 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Honar en Niveen Al Hakari. Het gezin is per 1 oktober 
geëmigreerd naar Duitsland. We wensen Honar en Nieveen heel veel succes en plezier op hun 
nieuwe plek. 
 
Luizencontrole 
Na de vakantie op maandag 25 oktober beginnen we weer met luizenpluizen. Deze dag liever geen 
ingewikkelde vlechtkapsels of te veel gel in de haren vanwege het pluizen. Onze luizenouders starten 
v.a. 08.30 uur in groep 1 en eindigen in groep 8. 
 
Nieuws uit de Ouderraad 
Als OR lid is het echt heel leuk om wat meer 
betrokken te zijn bij de school, je leert 
leerkrachten op een andere manier kennen, en 
bent betrokken bij (een deel van) de activiteiten 
die op school georganiseerd worden. Als OR 
organiseren we samen met de leerkrachten o.a. 
Kerst, Sinterklaas, Carnaval, Schoolfeest(optocht), 
schoolreisje, maar ook bijvoorbeeld inzameling 
van oud papier en de komst van de 
schoolfotograaf. We vergaderen (‘s avonds) 
ongeveer 6x per jaar. Het is de bedoeling dat je als OR lid in 2/3 groepen deelneemt, waar je zelf de 
keus in hebt. Je bent dus niet bij iedere activiteit betrokken, dat wordt onderverdeeld en met je 
groepje voor die activiteit (bijvoorbeeld Kerst) heb je vaak apart een appgroep en nog een of 
meerdere overlegmomenten. Nu met corona is het uiteraard anders, maar normaal gesproken ben je 
bij de activiteiten waarbij je mee helpt organiseren, ook aanwezig op school (dit is overdag, of in het 
geval van Kerst eind middag/begin avond).  
Naast het organiseren van activiteiten zijn we ook een soort brug tussen ouders en school: welke 
signalen of zorgen zijn er vanuit ouders, we brengen school hiervan op de hoogte. Maar ook 
andersom, welke signalen heeft school en hoe kunnen wij meedenken hoe dit naar ouders 
gecommuniceerd wordt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Annette Groot Oonk, voorzitter OR 
 
To do in de herfstvakantie 
Cinekid Hoftour  
Al een aantal jaren draait de Cinekid Hoftour tijdens de herfstvakantie de allernieuwste films. Dat is 
dit jaar niet anders: voor 4+ is er de animatiereeks Anansi de Spin, voor 6+ de beste korte films van 
dit jaar verzameld in Cinekid Shorts en voor de rest Mijn leven is een circus, over de 12-jarige 
clownsdochter Laura. Zie www.reggehof.nl, www.theaterdelden.nl of www.hetbeaufort.nl voor wat 
er wanneer in jouw theater draait. Op die sites ook meer over wat Cinekid Hoftour verder biedt, dit 
jaar in Delden. Op maandag 18 oktober wordt daar in samenwerking met de Hofbibliotheek een 
filmprojectdag georganiseerd waarbij je met professionals een echte film maakt; acteren, regisseren, 
filmen, het mag allemaal. Op donderdag 21 oktober krijg je de kans om onder leiding van een ware 
kunstenaar aan de slag te gaan met graffiti. Check de site en geef je snel op, want vol is vol. 
 
In de Reggehof is naast Cinekid nog veel meer te beleven. Zo wil tv-ecoloog Sterrin op zondag 17 
oktober vanaf 15:00 uur haar passie voor slangen en reptielen overbrengen aan het publiek. Om zo 

http://www.reggehof.nl/
http://www.theaterdelden.nl/
http://www.hetbeaufort.nl/


een nieuwe generatie natuurbeschermers te inspireren. Voor het te laat is! Na de herfstvakantie 
hoef je je ook niet vervelen, dan draait op de woensdag- (15:00) en zondagmiddagen (13:30) de 
allerspiksplinternieuwste Addams family. In de volgende nieuwsbrief lees je meer over de 
voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 52 Verdiepingen, VETT kindercabaret en De Club van 
Sinterklaas & het Vergeten Pietje die in november en december op het programma staan. 
 
Sport en Speldag  
Op woensdag 20 oktober organiseert het sportteam van Wijkvoorziening 't Doesgoor een Sport en 
Speldag! In de Sporthal 'De Mossendam' blazen we verschillende luchtkussens 
op. Denk aan een Stormbaan, Base Jump, Bouncing Balls, Voetbalboarding 
etc. etc. etc.! 
 
Leeftijd: 4 tot en met 12 jaar  
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur.  
Locatie: De Mossendam 2, 7471 SJ, Goor (Sporthal de Mossendam) 
Kosten: gratis 
Aanmelden: www.hofactief.nl  
 
Kom aan in sportkleding/binnen schoenen. Iedereen vanaf 13 jaar moet een 
geldige coronatoegangsbewijs hebben. De QR-code in de app krijg je als je gevaccineerd bent, net 
hersteld bent van corona of een negatieve test van minder dan 24 uur oud hebt. Geldt alleen voor de 
kantine. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tim Bannink, buurtsportcoach Hof van Twente 
 
Agenda oktober/november 

15-10 Start Herfstvakantie (18 – 22 oktober) 

25-10 Weer naar school om 08.25 uur 

03-11 Beweegwijs op het plein (door Tim Bannink – Buurtsportcoach) 

06-11 Oud papier 

13-11 Landelijke intocht Sinterklaas  

20-11 Oud papier 

24-11 Brandweer op bezoek (educatief programma voor alle groepen) 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hofactief.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR38vLQ_ppeaDaU5a8lhkHkiBExGWJCisXdDT1J5EoKWLyJtP04wpz9mhNo&h=AT2j2r_rBSoDFpJACuqesvB285KSzpwMM83aDV1FXri6KrydrYAuzulVW_zpP5BDNIL6QlSZiBffsNIbcoOaPIrZm-3yROkCx3vU0L4kbVqodNf4AFw1o1cOpqeScMkgfekg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gJHvByvEmIiUuaLDWizG0-naoKmw1nFJEvhSnn9luPtu_kmLrZjugkx0YTm_-y0tBAPUsJUX7FcPUR5-WKFmRV03d7Fcf7STYz_R4uPsW3g-qT_T0GBdsZDrdqxMa1SWreezlKBs6GK_GMn95agn8i3HZCrTKe8mPPs2r_iDhc8YyUprWKU9Wq7vI_6de-3wdn1e5

