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Nieuw Rapport 
2x per jaar krijgen onze leerlingen een rapport mee 
naar huis. Dit geeft een overzicht van de ontwikkeling 
die uw kind heeft doorgemaakt in de maanden 
daarvoor. Wij vinden ons huidige rapport niet meer 
passen bij deze tijd en onze visie. Daarom hebben we 
besloten ons te gaan oriënteren op een nieuw rapport.  
Omdat we zochten naar een combinatie van een 
traditioneel rapport en een vorm die meer uitgaat van 

eigenaarschap bij leerlingen kwamen we uit bij MijnRapportfolio. Dit is een digitaal platform en gaat 
heel sterk uit van talentontwikkeling en sluit nauw aan bij onze visie. Onze MR was enthousiast en 
heeft ingestemd met de plannen. Daarbij werd ons wel nadrukkelijk meegegeven dat het een 
combinatie moet zijn van een digitale versie en een papieren versie. Dat nemen we uiteraard mee! 
De rapporten in schooljaar 2022/23 zullen gemaakt worden in MijnRapportfolio en op papier en 
digitaal uitgebracht worden. 
 
In de komende maanden gaan we de rapportfolio omgeving voor de Albatros inrichten. Heeft u 
vragen over het nieuwe rapport? Dan beantwoorden wij ze met alle plezier. Aan het eind van dit 
schooljaar ontvangt uw kind nog het traditionele rapport. 
 
Meer informatie vindt u op de website: https://mijnrapportfolio.nl Hier staat tevens een mooi 
filmpje over de werkwijze! 
 
Schoolfruit- en schoolzuivelprogramma 
Volgende week ontvangen wij helaas alweer voor de laatste keer fruit op school. Dit loopt jaarlijks 
van de herfstvakantie tot en met de meivakantie. Wij melden ons uiteraard weer aan voor het 
volgend schooljaar. We willen wel graag het fruitmoment op woensdag, donderdag en vrijdag in ere 
houden. Helpt u mee door uw kind op deze dagen een gezond 10-uurtje mee te geven? 
 
Het schoolzuivelprogramma loopt nog wel een tijdje door. Elke donderdag en vrijdag is er voor alle 
kinderen melk of karnemelk beschikbaar bij de lunch.  
 
Inloop kleuterbouw en koffieochtend 
Inmiddels hebben we een aantal inloopmomenten achter de rug in groep 1a en 1b/2. We krijgen 
terug dat veel ouders het fijn vinden om afscheid te nemen op het plein en het een meerwaarde 
vinden om af en toe van de mogelijkheid gebruik te kunnen maken om even mee te lopen de klas in. 
Afgelopen dinsdag was aansluitend voor ouders de gelegenheid om een kop koffie te drinken in ons 
crea-lokaal. De volgende inloopmomenten en koffieochtend vindt u in de agenda onderaan deze 
nieuwsbrief. Volgend schooljaar zijn deze ook terug te vinden in de jaarkalender van onze school. 
 
Onderwijsinspectie 
Vorige week is de onderwijsinspecteur, in het kader van het bestuursonderzoek, bij ons op school 
geweest. We hebben dit bezoek als zeer prettig ervaren. Na gesprekken en lesbezoeken kregen wij 
terug dat er rust in de school heerst, op De Albatros enthousiaste leraren werken, onze leesaanpak 
staat als een huis, wij positief zijn naar leerlingen, weten waar we mee bezig zijn en onze ontwikkel-
punten kennen. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Eind september vindt de in maart 
afgelaste audit plaats. 

https://mijnrapportfolio.nl/


 
Actie schoenendozen (vervolg) 
Afgelopen week werden we in contact gebracht met Vereniging Hof van Twente Kiev-Pechersk. De 
vereniging onderhoudt al 30 jaar een band met de stad in Oekraïne en wil nu Oekraïense 
vluchtelingen helpen. Ze komen volgende week donderdag alle schoenendozen ophalen. Zij gaan ze 
verdelen over de vluchtelingenkinderen hier in de hof op de opvanglocaties en in gastgezinnen. 
Vrijdag 22 april is er van 14-16 uur een bijeenkomst voor vluchtelingen in de Reggehof. Met een 
aantal leerlingen van onze school willen we die middag officieel de dozen overhandigen; door 
kinderen voor kinderen. 
 
Kanjertheater 
Onze ouderavond op 19 mei aanstaande staat in 
het teken van de Kanjertraining. Om u te kunnen 
laten zien wat onze aanpak precies inhoudt en 
om te kunnen duiden waar we dagelijks aan 
werken met onze kinderen, wordt volgende week 
door het Kanjertheater (van de Kanjertraining) 
een film gemaakt om aan u te tonen tijdens de ouderavond. Deze opnames zijn voor intern gebruik! 
Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven. Als wij na de ouderavond voornemens zijn beelden te 
plaatsen op bijvoorbeeld onze website, zullen wij goed moeten inventariseren of dit kan in relatie tot 
de door u doorgegeven privacy-voorkeuren. 
 
Koningsspelen 
Volgende week vrijdag 22 april worden de Koningsspelen gehouden op ’t Doesgoor. We beginnen de 
dag met het Koningsontbijt op school. Na de Koningsspelen start om 12.00 uur voor alle leerlingen de 
meivakantie. Meer informatie over de Koningsspelen ontvangt u van onze commissie volgende week 
via Parro. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
 
Agenda april/mei 

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) 

07-05 Oud Papier 

09-05 Weer naar school om 08.25 uur 

10-05 Luizencontrole 9.00 uur 

12-05 Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45 uur 

19-05 Ouderavond Kanjertraining (meer info volgt) 

21-05 Oud Papier 

24-05 Schoolreis groep 1 t/m 7 

26-05 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 

27-05 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 



 
 

09-06 Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45 uur aansluitend koffie 

21-06 Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45 uur 

07-07 Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45 uur 

 
 
 


