
SCHOOLJAAR 2021/2022 

NIEUWSBRIEF 16 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste periode van dit schooljaar is begonnen. In de komende 9 weken gaan we vieren, afscheid 
nemen (van groep 8), ontwikkelen, vooruitblikken en nog veel meer. Volgende week trappen we af 
met de Culturele Veldtocht. We gaan er weer mooie en goede weken van maken samen! 
 
Culturele Veldtocht (16 t/m 20 mei) 
Eén maal in de vier jaar vieren de scholen in Goor gezamenlijk de Culturele Veldtocht en staat de 
hele week in het teken van kunst en cultuur. Het thema is deze keer: ‘Vinden en Verbinden’.  
Tijdens deze week krijgt ieder kind minimaal drie workshops. Zo gaan de kleuters bomen versieren 
met klei en krijgen een voorstelling over Coco. De groepen 3 en 4 gaan muziek maken bij een film en 
hebben een echt Timmerfestival. Op het programma van de groepen 5 en 6 staan onder andere 
werken met touwverbindingen en het maken van een stopmotionfilm. De groepen 7 en 8 gaan aan 
de gang met filmtechnieken en fotografie. Gezamenlijk trommelen de kinderen er op 
woensdagochtend op los. Op het plein voor het gemeentehuis ontmoeten de leerlingen van alle 
scholen elkaar voor een verbindende trommelworkshop. 
Gedurende de hele week reist er een Razende Reporter de scholen af. Hij maakt van alle groepen 
opnames die dagelijks verwerkt worden in het Veldtochtjournaal. Dit 
journaal is bedoeld voor alle Goorse basisschoolleerlingen en wordt 
alleen op school vertoond. Privacy-voorkeuren zijn doorgegeven aan 
de organisatie. 
De Veldtocht is een samenwerking tussen de vijf basisscholen in Goor 
en de Cubahof (Culturele Basisvorming Hof van Twente). 
 
Actie schoenendozen Oekraïne  
In het Hofweekblad heeft een stukje gestaan over onze actie voor de Oekraïense vluchtelingen-
kinderen: https://hofweekblad.nl/cadeautjes-van-leerlingen-van-de-albatros-voor-oekraiense-
kinderen/ 
 
AVG 
Aan het begin van ieder schooljaar kunt u via Parro uw privacy-voorkeuren doorgeven. Dit houden 
wij bij zodat we weten welke kinderen wel of niet met een foto op bijv. sociale media geplaatst 
mogen worden. Soms hebben we een activiteit op school waarbij ouders uitgenodigd worden om te 
komen kijken. Vaak worden dan ook door ouders filmpjes en foto’s gemaakt. Nu komt het voor dat 
ouders deze foto’s posten op bijv. facebook, waarop kinderen te zien zijn van andere ouders die 
hebben aangegeven dit niet te willen. Nu is het zo dat volgens de AVG wetgeving dit niet de 
verantwoordelijkheid van de school is maar van de betreffende ouder(s).  
Omdat wij liever geen specifieke huisregels willen maken doen we een beroep op ieders eigen 
verantwoordelijkheid hierin. Als u foto’s of filmpjes maakt van een activiteit van uw kind dan is dat 
bedoeld voor eigen gebruik. Mocht u voornemens zijn een filmpje te posten op sociale media dan 
bent u verplicht om de ouders van de leerlingen die tevens op deze foto of film te zien zijn om 
toestemming te vragen. Wij mogen als school deze privacy voorkeuren niet verstrekken.  
Laten we er samen voor zorgen dat we dit op een verantwoorde manier kunnen blijven doen. Wij 
vertrouwen op uw medewerking! 
 
Luizencontrole  
Afgelopen dinsdag hebben onze luizenouders voor het eerst weer een reguliere luizencontrole 
kunnen houden. Fijn dat we zulke betrokken ouders hebben die dit graag willen doen en ook 

https://hofweekblad.nl/cadeautjes-van-leerlingen-van-de-albatros-voor-oekraiense-kinderen/
https://hofweekblad.nl/cadeautjes-van-leerlingen-van-de-albatros-voor-oekraiense-kinderen/


meedenken over verbeteringen. We zoeken nog wel ouders die kunnen helpen. Vrij van 
coronaperikelen gebeurt dit 5x per jaar op elke dinsdag na een vakantie. Aanmelden kan! Laat het 
ons even weten. 
 
Groepsverdeling volgend schooljaar 
Op dit moment zijn we druk bezig met formeren. We willen natuurlijk graag met u delen hoe het 
plaatje er volgend jaar uitziet. Dit duurt even maar zodra we alle puntjes op de i hebben gezet en alle 
seinen op groen staan zullen we u hierover informeren. Nog even geduld a.u.b. 
 
Verlof 
Regelmatig komt het voor dat we via de mail een vraag krijgen over verlof. U kunt verlof aanvragen 
via een verlofformulier. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de directeur van de school. Dit 
formulier is ook te downloaden van onze website. Daar staat duidelijk vermeld in welke situaties u 
verlof kan en mag aanvragen. Deze afspraken komen uit de leerplichtwet. 
Kinderen onder de 5 jaar zijn nog niet leerplichtig. Op het moment dat ze naar school mogen 
verwachten we een goede afstemming met de 
leerkrachten m.b.t. het thuishouden van kinderen. 
Officieel hoeft voor deze leerlingen geen verlof 
aangevraagd te worden maar we stellen het op prijs als er 
sprake is van verlof dat hiervan even melding gemaakt 
wordt bij de directie. 
 
Protocol gescheiden ouders 
Binnen onze stichting kennen we een protocol voor 
gescheiden ouders. Dit protocol is gericht op het 
verstrekken van informatie in relatie tot het ouderlijk 
gezag. In onze schoolgids zal daar melding van gemaakt 
worden en via onderstaande link is dit document in te zien 
via onze website: https://bsalbatros.nl/wp-
content/uploads/2022/05/Informatieverstrekking-aan-
gescheiden-ouders.pdf 
 
Kanjerouderavond 
Aanstaande donderdag 19 mei bent u van harte welkom 
op onze ouderavond die volledig in het teken staat van de 
Kanjertraining. De avond begint om 19.30u. en eindigt om 
21.00u. Vanaf 19.15u. bent u van harte welkom! De koffie 
staat klaar. Hiernaast vindt u nogmaals de officiële 
uitnodiging. 
 
Agenda mei/juni/juli 

19-05 Ouderavond Kanjertraining (inloop v.a. 19.15u.) 

21-05 Oud Papier 

24-05 Schoolreis groep 1 t/m 7 

26-05 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 

27-05 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 

31-05 Start Wandel4daagse t/m 3 juni 

03-06 Studiedag team (alle leerlingen vrij) 

04-06 Oud Papier 

06-06 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 

09-06 OR-vergadering 

14-06 MR-vergadering 

18-06 Oud Papier 

https://bsalbatros.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders.pdf
https://bsalbatros.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders.pdf
https://bsalbatros.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders.pdf


25-06 Kinderoptocht School- & Volksfeest 13u. 

27-06 Studiedag team (alle leerlingen vrij) 

02-07 Oud Papier 

05-07 2e Rapport mee naar huis 

06-07 Facultatieve oudergesprekken 

12-07 Afscheidsavond groep 8 

15-07 12.00 uur start zomervakantie (t/m 28-08) 

 
 

09-06 Inloop groep 1a en 1b/2 tot 08.45u. + v.a. 08.30u. koffieochtend 

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

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

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


