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Nieuwe juf 
Volgend schooljaar start Juf Nicky Dute op De Albatros in groep 3. Juf Nicky is een ervaren 
onderbouwleerkracht die al eerder voor onze stichting (Keender) heeft gewerkt en de laatste twee 
jaren als pedagogisch coach bij een Kinderopvangorganisatie. We zijn blij haar toe te kunnen voegen 
aan ons onderwijsteam. Hieronder stelt ze zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Nicky Dute-Mentink. Ik ben 35 jaar en woon in Borne.  
Hier woon ik samen met mijn man Jurry en onze drie dochters Noa(6),  
Jade(4) en Indy(3).  
In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het wandelen en zwemmen. Daarnaast doe  
ik graag leuke dingen met mijn gezin/vrienden en ben ik vaak creatief bezig  
voor mijn eigen bedrijfje. Ik ben blij dat ik het komende schooljaar deel uit  
mag maken van het team van basisschool De Albatros en heb er dan ook veel  
zin in om jullie allemaal te ontmoeten. Jullie zullen mij vinden in groep 3 op  
de woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Ik wens jullie voor nu alvast een hele fijne vakantie en hopelijk tot snel! 
 

Oud papier 
We zoeken nog ouders die kunnen helpen met het inzamelen van oud papier op zaterdagochtend 
van half 10 tot half 12. De opbrengst van het oud papier komt volledig ten goede aan de kinderen 
van onze school. Zo kan onze Ouderraad af en toe iets extra’s doen.  
Kunt u op een van de hieronder genoemde data? Geef dit dan door aan Annette Grootoonk: 
a.grootoonkdevos@gmail.com of Carlo de Bree: c.debree@keender.nl Alle hulp is welkom, alvast 
bedankt! 
 
3 december 2022 
17 december 2022 
1 april 2023 
3 juni 2023 
1 juli 2023  
22 juli 2023 
 

Traktaties 
We merken momenteel dat traktaties op school steeds groter worden. Trakteren als je jarig bent 
mag en is erg leuk, maar een kleinigheidje is echt voldoende. Wilt u hier rekening mee houden? Het 
liefst natuurlijk een gezonde traktatie.  
 

Rapport 
Op dinsdag 5 juli krijgen de leerlingen het tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis. Dit is 
tevens het laatste rapport in deze vorm want zoals eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief gaan 
we volgend jaar werken met MijnRapportfolio.  
Er staan geen oudergesprekken meer gepland maar wilt u naar aanleiding van het rapport in gesprek 
met de leerkracht dan kunt u uiteraard een afspraak maken! 
 

mailto:a.grootoonkdevos@gmail.com


Wisseluurtje 
Op donderdag 14 juli staat het zogenoemde wisseluurtje gepland. Die ochtend gaan alle leerlingen 
van 9 tot 10 uur kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en)! 
 

The Summergames 
Sportteam van Wijkvoorziening ’t Doesgoor organiseert The Summergames op 29 juni.  
We hebben waterattracties, springattracties, de voetbalboarding en nog meer leuke activiteiten. 

 

 
 
School- en volksfeest 
Wij wensen iedereen heel veel plezier de komende dagen op het Goorse school- en volksfeest. We 
hopen hoge ogen te gooien tijdens de kinderoptocht van aanstaande zaterdag. Aan de inzet heeft 
het in ieder geval niet gelegen. Er is keihard gewerkt door leerkrachten, leerlingen en ouders om er 
weer iets moois van te maken!  
 
Aanstaande maandag zijn alle kinderen vrij! De meesters en juffen hebben een studiedag. Wij gaan 
dan o.a. verder met onze visie op spelend leren bij de kleuters en de inrichting van onze 
talentmiddagen. 
 



Agenda juni/juli 
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 Adviesgesprekken groep 7 

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

12-07 Afscheidsavond groep 8 

14-07 Wisseluurtje  9-10u. 

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

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


