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Afscheid conciërge 
Onze conciërge Esther Spijkerman gaat ons, na 24 jaar werkzaam te zijn geweest op De Albatros, 
verlaten. Esther heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging in de thuiszorg. Dat vinden wij erg jammer 
maar we gunnen het haar van harte! Esther neemt afscheid op vrijdag 11 november en dat laten we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! Hierover hoort u later meer van ons. 
 
Herhaling privacy Parro 
We hebben nog niet van iedereen de privacy-voorkeuren mogen 
ontvangen. Het is voor uzelf prettig om door te geven wat uw 
voorkeuren zijn en voor ons overzicht handig om te weten hoe we 
foto’s en video’s kunnen delen via de verschillende 
communicatiekanalen (Facebook, Parro, website etc.) De optie om 
uw voorkeuren door te geven in Parro is eenmalig opnieuw 
opengezet tot woensdag 28 september. Dit gaat via de volgende stappen: 
 

• Ga naar het groepenscherm  
• Tik op Privacy-voorkeuren 
• Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn via de stipjes op het potloodje achter het kind   

 
Hartelijk dank alvast! 

 
Schoolkalender 

In de schoolkalender is helaas nog een foutje geslopen. De OR-vergadering vindt plaats op 11 
oktober i.p.v. 12 oktober. De kijkavond is op 12 oktober i.p.v. 13 oktober. Excuses voor het ongemak. 
 

Ouderhulp 
We hebben veel strookjes mogen ontvangen van ouders die graag mee willen helpen op school bij 
bijvoorbeeld het onderhouden van de bibliotheek, luizenpluizen, tuinonderhoud etc. Erg fijn dat veel 
ouders hun steentje bij willen dragen aan onze mooie school. In de komende week inventariseren we 
de aanmeldingen en hoort u van ons. 

 
Groen schoolplein 
Het aankomende schooljaar zijn we van plan om onze prachtige speelplaats verder te vergroenen en 

om te toveren tot een groen schoolplein. Een groen schoolplein is een plein waar de leerlingen met 

veel natuurlijke elementen (denk aan bosjes, bomen, planten, bloemen, struiken of takken) 

uitgedaagd worden om flink te bewegen en tot leuk spel te komen. De provincie Overijssel en 

de gemeente Hof van Twente hebben diverse subsidies om hierbij te helpen.  

We zijn opzoek naar ouders die goede ideeën hebben en wellicht 

affiniteit hebben met ‘groen’. We zijn van plan om een aantal keren te 

vergaderen om uiteindelijk een afspraak te maken met een 

gespecialiseerde hovenier. Heb je goede ideeën en interesse in deze 

werkgroep? Stuur dan snel een e-mail naar c.land@keender.nl  

 

mailto:c.land@keender.nl


Studiedag 
Donderdag 22 september stond onze eerste studiedag van dit schooljaar gepland. In de middag was 
er een gezellig samenzijn met alle collega’s van onze stichting Keender en werd tevens het nieuwe 
strategisch beleidsplan gepresenteerd door de bestuurder. In de ochtend hebben we op school leren 
werken met twee nieuwe systemen: MijnKleutergroep en MijnRapportfolio.  
MijnKleutergroep is een compleet en praktisch volgsysteem voor de leerkrachten in groep 1 en 2 
waarmee ze de ontwikkeling van de jongste kinderen op school optimaal kunnen volgen. 
Over MijnRapportfolio heeft u in een eerdere nieuwsbrief kunnen lezen. In februari krijgen onze 
leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar via MijnRapportfolio aangeboden, digitaal en op 
papier. MijnRapportfolio is een combinatie van een rapport en een portfolio. We zijn op dit moment 
bezig om ons huidige rapport om te zetten en in te richten zodat we de eerste stappen kunnen gaan 
zetten met deze nieuwe werkwijze. 
 

Agenda september/oktober 
29-09 Inloop groep 1 en 2 

01-10 Oud papier 

04-10 Studiemiddag – alle leerlingen om 12 uur vrij 

05-10 Start Kinderboekenweek 

11-10 OR-vergadering 

12-10 Kijkavond (nadere info volgt) 

14-10 Start herfstvakantie om 14.30 uur 

15-10 Oud papier 

24-10 Weer naar school om 08.25 uur 

25-10 ANWB streetwise groep 1 t/m 8 

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

 
 
 
 
 


