
SCHOOLJAAR 2021/2022 

NIEUWSBRIEF 14 

 
 

 
Schoenendozen voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Er zijn prachtige schoenendozen gemaakt en veel dozen zijn ook 
goed gevuld! Het is de bedoeling om de dozen aan te bieden aan 
de opvanglocaties in onze regio. De gemeente Hof van Twente 
houdt ons op de hoogte. In de eerste weken van april komen er 
vluchtelingen naar Goor en kunnen we met een groepje kinderen 
de eerste dozen gaan aanbieden! 
 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. In de week na de 
meivakantie ontvangt uw kind een inschrijfformulier. 
 
Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. De 
leerlingen hebben na de voorjaarsvakantie voor 4 weken testen meegekregen naar huis. Ze krijgen 
geen nieuwe testen meer mee naar huis. 
 

Moestuinbakken 
We hebben deze week twee moestuinbakken Inclusief 
aardbeienplanten en rabarber mogen ontvangen van de 
gemeente Hof van Twente t.w.v. 500,- in het kader van 
`gezonde' verbindingen. Een prachtig initiatief vanuit de 
gemeente waar we heel blij mee zijn! De bakken krijgen een 
plekje in onze patio en wordt onderdeel van onze 
talentmiddagen. Kinderen uit onze groepen 3 en 4 gaan de 
plantjes planten en verzorgen.  
 

Onderwijsinspectie 
Ons bestuur (Stichting Keender) heeft vorige week bezoek van de onderwijsinspectie gehad. Dit 
betreft een vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur en heeft tot doel een antwoord te formuleren op 
de centrale vraag of het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit waarborgt op de scholen. In het 
kader daarvan komen ze ook een aantal scholen bezoeken waaronder de Albatros, waarbij ze zich 
richten op basisvaardigheden op het gebied van taal. Aanstaande dinsdag komt de inspecteur een 
halve dag bij ons op school, bezoekt een aantal lessen en gaat met Carlo en Rianne in gesprek.  
De geplande audit, waarbij een gewoon inspectiebezoek wordt nagebootst, is verplaatst naar 
september. 
 
Schoolreisjes/Kamp 
Onze groep 8 gaat op 6, 7 en 8 april op kamp naar de Langenberg in Rijssen. Meester Bram, Juf 
Kirsten en Juf Rianne gaan mee als begeleiders en hebben een mooi programma samengesteld! Op 6 
april komen alle meesters en juffen langs op de bonte avond. Dat gaat vast een mooie happening 
worden! Alle kinderen uit groep 8 hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. 
De data voor de schoolreisjes zijn ook bekend! Op dinsdag 24 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreis. Het is nog even een verrassing waar we naar toe gaan. Nog voor de meivakantie ontvangt 
uw kind een brief met alle informatie. 



Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage 
Afgelopen dinsdag heeft u namens de ouderraad van onze school machtigingsformulieren ontvangen 
m.b.t. de schoolreisgelden en de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor de schoolreisjes wordt 
half mei geint. De vrijwillige ouderbijdrage half april. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen 
Arjen Bergman, penningmeester van onze OR. 
 
Agenda maart/april 

02-04 Oud Papier 

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

11-04 Schoolfotograaf op school 

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 


