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Leerlingenraad 
Sinds vorige week kent onze school een officieuze leerlingenraad. Allissa (groep 3), Logan (groep 4), 
Damien (groep 5), Alina (groep 6), Lana (groep 7) en Chris (groep 8) mochten vorige week meepraten 
over het strategisch beleidsplan van onze stichting. Ze waren erg enthousiast en het is mooi om dit 
een vervolg te geven. In april en juni komt de leerlingenraad nogmaals bij elkaar en gaan ze o.a. een 
agenda opstellen en een voorzitter uit hun midden kiezen. Mooi om dit volgend schooljaar officieel 
in te gaan voeren. Hieronder vindt u een kort verslag van de bijeenkomst van vorige week. 
 
Wat vinden jullie belangrijk om te leren op school (om goed voorbereid op de toekomst te zijn)? Wat zou je willen 
leren?  
De basisvakken taal, rekenen en spelling vinden we heel belangrijk. We willen ook graag meer leren over de 

geschiedenis. Voor later is het belangrijk om goed Engels te kunnen. Dat wordt nu ook wel gegeven maar mag 

wel vaker en beter. Wat we nog missen is meer aandacht voor kunst en cultuur, de creatieve vakken. 

 
Wat vinden jullie top aan onze school?  

- De leraren, die geven goed les 
- Je kan hier fijn leren 
- De Albatros is een mooie school 
- Buitenactiviteiten 

 
Hebben jullie nog ideeën of tips voor onze school? 

- Meer spelmogelijkheden op het plein 
- Meer kleur in het gebouw, alles is nu zo wit 
- Een schoolhond, dat is fijn als je even verdrietig bent 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 
Graag zouden we willen weten welke kinderen volgend schooljaar bij ons op school gaan starten. 
Zit(ten) uw kind(eren) op de Albatros en hebben ze broertjes/zusjes die 3 jaar zijn of bijna 3 jaar 
worden? Laat het dan even weten aan Carlo, dan ontvangt u een aanmeldformulier.  
 
Organisatie feesten en vieringen 
In de komende periode vieren we o.a. Pasen en Koningsdag. Ook de schoolreisjes komen er weer 
aan. Dit wordt georganiseerd door ons team en onze ouderraad. De voorbereidingen hiervoor zijn 
inmiddels in volle gang. De Paasviering vindt plaats op donderdag 14 april. De Koningsspelen op 
vrijdag 22 april. Deze dag zal starten met het Koningsontbijt en daarna gaan we samen met de 
Boomhut sporten op ’t Doesgoor onder begeleiding van de buurtsportcoaches. Meer info over de 
genoemde activiteiten volgt. De paasmarkt zoals vermeld in de jaarkalender gaat niet door op 23 
maart. 
 
Inloopmomenten en koffieochtend 
Het zelfstandig naar binnen lopen van onze leerlingen om 08.25 uur willen we graag behouden. We 
hebben in de afgelopen 1,5 jaar 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. Onze leerkrachten komen elke ochtend 
om 08.20 uur op het plein. Als de bel gaat om 08.25 uur gaan de kinderen naar binnen onder 
begeleiding van de leerkracht.  
Voor de groepen 1 en 2 gaan we inloopmomenten organiseren. Elke 3-4 weken start een nieuw 
thema. Door tweewekelijks een inloopmoment te organiseren, afwisselend op dinsdag en 



donderdag, proberen we alle ouders de mogelijkheid te bieden even binnen te kijken. U mag dan zelf 
om 08.25 uur met uw kind mee naar binnen lopen. Uiterlijk 08.45 uur eindigt de inloop. Dit 
schooljaar zijn deze inloopmomenten op: 
 
Dinsdag 15 maart 
Donderdag 31 maart 
Dinsdag 12 april (inclusief koffieochtend van 8.30-9.30 uur) 
Donderdag 12 mei 
Dinsdag 24 mei 
Donderdag 9 juni (inclusief koffieochtend van 8.30-9.30 uur) 
Dinsdag 21 juni 
Donderdag 7 juli 
 
Op dinsdag 12 april en donderdag 9 juni organiseren we tevens een koffieochtend van half 9 tot half 
10 voor alle ouders. U bent dan van harte welkom voor een kop koffie in ons crealokaal. 
 
Albatros voor Oekraïne 
Volgens Unicef heeft de oorlog in Oekraïne er inmiddels voor gezorgd dat 1 miljoen! kinderen op de 
vlucht zijn. Los van de verschrikkingen van deze oorlog en de slachtoffers die vallen is dat natuurlijk 
een gigantisch aantal. We zien allemaal dagelijks op het nieuws hoe de opvang aan de Europese 
grenzen georganiseerd wordt. Wij voelen de behoefte om ook iets te doen, ook al is het een druppel 
op een gloeiende plaat.  
 
Ons idee is om met alle kinderen op de Albatros schoenendozen te vullen met spullen voor 
Oekraïense kinderen op de vlucht, zodat ze iets persoonlijks ontvangen na een lange reis waarbij ze 
veel hebben moeten achterlaten. Daarom willen we u vragen om een schoenendoos mee te geven 
naar school. Deze dozen gaan we op vrijdagmiddag 18 maart versieren op school. Daarna willen we u 
vragen om deze doos thuis, samen met uw kind, te vullen. Dat mag van alles zijn. Er is vast iets wat u 
kunt missen. Denk aan speelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen, knuffels, iets lekkers enz. 
Dit is overigens geen verplichting. Graag ontvangen we alle dozen uiterlijk woensdag 23 maart terug 
op school. I.s.m. onze ouderraad vullen wij de dozen aan.  
 
Op dit moment zoeken we via het initiatief ‘Twente voor Oekraïne’ een partner die onze 127 dozen 
naar de opvangregio’s aan de Oekraïense grens zou kunnen brengen. Het samen met een aantal 
kinderen van onze school de dozen bezorgen bij de vluchtelingen in onze regio behoort ook tot de 
mogelijkheden. Als u mensen kent die zich hier actief mee bezig houden dan horen wij dat graag! 
 
Agenda maart/april 

18-03 Pannenkoekendag (groep 5/6 & De Wheehof) 

19-03 Oud Papier 

22-03 MR-vergadering 

23-03 Beweegwijs op het plein (door Tim Bannink – Buurtsportcoach) 

02-04 Oud Papier 

06-04 Schoolkamp groep 8 (t/m 08-04) 

11-04 Schoolfotograaf 

13-04 OR-vergadering 

14-04 Paasviering 

15-04 Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 

16-04 Oud Papier 

18-04 2e Paasdag (alle leerlingen vrij) 

20-04 CITO-Eindtoets groep 8  

21-04 CITO-Eindtoets groep 8 

22-04 Koningsspelen  



22-04 12.00 uur start meivakantie (t/m 08-05) 

09-05 Weer naar school om 08.25 uur 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 


