
SCHOOLJAAR 2022/2023 

NIEUWSBRIEF 4 

 
Voorstellen stagiaires 
Omdat we graag goed personeel opleiden en extra handen in een klas altijd welkom zijn hebben we 
ook dit jaar weer een aantal stagiaires bij ons op school. Hieronder stellen ze zich nader aan u voor: 
 
Ik ben Isis Pluimers, 16 jaar en woon in Enter. Ik zit op het ROC van Twente in Almelo. Daar 
doe ik de opleiding onderwijsassistente. Dit schooljaar ga ik stagelopen op de Albatros in 
Goor in groep 4. Elke maandag en dinsdag ben ik in klas te vinden. Ik ben benieuwd naar dit 
schooljaar en heb er in ieder geval heel veel zin in.   
 

Mijn  naam is Puck Groothengel. Ik ben 19 jaar. Ik woon samen met mijn 
broertje Mart(17) en mijn moeder in Goor. Elke zaterdag rij ik graag paard 
op de manege de Barlo. En ik vind het leuk om met vrienden leuke dingen te 
doen. Ook werk ik bij de Action op maandagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag. 
Komend schooljaar ga Ik stagelopen als onderwijsassistent bij basisschool de 
Albatros. Ik loop stage in groep 3 op donderdag en vrijdag. Ik heb er heel veel zin in. 
 
Mijn naam is Robin Meerman. Ik ben een 20-jarige student aan het ROC van 

Twente waar ik de opleiding Onderwijsassistent sinds dit schooljaar volg. Mijn interesses 
buiten mijn leven als student en stagiaire liggen bij het dierenrijk en het creatief bezig zijn. 
Specifiek tekenen doe ik erg graag. Voor mijn opleiding moet ik een stage volgen, dit doe ik 
in groep 2 hier op de Albatros! Ik zal bijna altijd op donderdag en vrijdag op school te vinden 
zijn, en vier keer dit schooljaar een hele week! Ik kijk erg uit naar dit schooljaar, en hoop veel 
te leren! 
 
Mijn naam is Sophie Boonk, ik ben 16 jaar oud en woon in Markelo. Ik zit nu in het eerste jaar van de 
opleiding onderwijsassistent en volg de opleiding op het ROC van Twente in Almelo. Elke donderdag 
en vrijdag ben ik op de Albatros en loop ik stage bij Maike in groep 5. 
  

Ik ben Sabrina ik ben 17 jaar en ik woon in Goor. Ik hou van reizen en leuke dingen 
doen met vrienden of familie, zoals een dagje weg of uiteten. Ik heb gekozen voor 
de opleiding helpende zorg en welzijn omdat het mij wel een leuke opleiding lijkt en 
ik denk dat ik hier voor mijn toekomst wel veel kan leren. Ik loop stage in groep 1 
en ik help en begeleid waar nodig zoals bij spelletjes of andere activiteiten.   
 
Hallo, ik ben Jesper Vosmer en ik ben 18 jaar. Ik kom uit Enter maar heb 

grotendeels van mijn leven in Hengelo gewoond. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en 
doe dat met veel plezier. Hierna hoop ik de Pabo te doen. Ik loop stage op deze school in 
groep 7-8, ik vind dit een gezellige groep en hoop hier nog veel te leren. In mijn vrije tijd ben ik 
graag met vrienden aan het uitgaan of op een festival. 
 
Onze conciërge Esther heeft ook een stagiaire. Henk Oplaat heeft tot de kerstvakantie een 
werkervaringsplek gekregen op onze school. Henk zit in een re-integratietraject en kan 
zodoende ervaren of het conciërgewerk bij hem past. Hij zal zich in een volgende nieuwsbrief nader 
aan u voorstellen. 
 

 
 



Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen ieder jaar een vrijwillige bijdrage van u. Uit deze bijdrage betalen wij de uitgaven voor 
bijzondere activiteiten die niet betaald mogen worden uit de reguliere bekostiging van de school, 
zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het schoolfeest enz. De ouderbijdragen komen op de 
rekening van de ouderraad. Niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of 
programma’s die door school worden georganiseerd. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in 
november geïnd en bedraagt ook dit schooljaar € 20,00 per kind. Tijdens onze informatieavond op 8 
september jl. heeft Arjen Bergman, de penningmeester van de OR, hierop een toelichting gegeven. 
 
Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan kunt 
u bij de Gemeente Hof van Twente in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten 
van schoolgaande kinderen. Bijv. schoolreisjes, zwemles en de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer 
informatie zie onderstaande link: 
 
https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen/bijzondere-
bijstand-voor-gezinnen-met-kinderen 

 
ANWB Streetwise 
Dinsdag 25 oktober komt ANWB Streetwise op de Albatros! 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  
Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. De vier onderdelen zijn:  

 Voor groep 1 en 2: Toet toet 
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4: Blik en klik 
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van 
een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve 
les. 

 Voor groep 5 en 6: Hallo auto 
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de 
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

 Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter 
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen van groep 7 en 8 met de fiets naar school komen, dit i.v.m. het parcours dat 
zij deze dag gaan afleggen. 

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise  

 
Studiemiddag 
Onze studiemiddag op 4 oktober stond in het teken van EDI. EDI is een bewezen 
aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen 
en betere leerprestaties bij alle leerlingen. EDI is ouderwets goed lesgeven, 
aangevuld met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over leren. Dit school-
jaar en het volgende schooljaar gaat ons team zich hierin verder ontwikkelen.  

 
 

https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen/bijzondere-bijstand-voor-gezinnen-met-kinderen
https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen/bijzondere-bijstand-voor-gezinnen-met-kinderen
http://www.anwb.nl/streetwise


Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van dier en natuur: gi-ga-groen. De kinderen 
hebben bij de start van de Kinderboekenweek samen in groepjes (zie foto’s) een speurtocht gelopen 
en een raadsel opgelost. Dat was een groot succes. Tijdens de Kijkavond heeft u afgelopen woensdag 
kunnen zien wat er allemaal geleerd en gemaakt is in de klassen. Fijn om veel kinderen met hun 
ouders, opa’s en oma’s enthousiast in de groepen te zien. 

 

Albatros: een veilige school 
Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel 
belangrijk dat iedereen binnen- en buiten de school op een goede manier met elkaar omgaat. Met 
behulp van de Kanjertraining en de kernregels (wij vertrouwen elkaar, wij helpen elkaar, niemand 
speelt de baas, niemand lacht uit, niemand doet zielig) willen wij dat iedereen zich thuis voelt op 
school. De kinderen krijgen hierbij alle ruimte om aan te geven wat er binnen een groep leeft. In 
onderstaande flyer van onze Kanjerwerkgroep ziet u waar we de afgelopen weken mee bezig zijn 
geweest. 
 



  
 

 
 
  

Motor & Benzine: 
De kern van motor en benzinepomp is: 
• Richt jezelf op positieve dingen 
• Doe niet mee met narigheid 
• Wees eigen baas. Je wilt iemand zijn die is te vertrouwen?  
Laat je dan niet verleiden om mee te doen  
• Wees een goede vriend  

 
 

 

Kanjer Vertrouwen 

Compliment Samen 



Broertjes zusjes aanmelden 

Graag zouden we willen weten welke kinderen dit schooljaar of volgend schooljaar bij ons op school 
gaan starten. Zit(ten) uw kind(eren) op de Albatros en hebben ze broertjes/zusjes die 3 jaar zijn of 
bijna 3 jaar worden? Laat het dan even weten. U ontvangt dan een aanmeldformulier.  

 
Herfstvakantie 

Wij wensen iedereen een hele fijne en welverdiende herfstvakantie! We zien elkaar weer op 
maandag 24 oktober. 

 
Agenda oktober/november 

15-10 Oud papier 

25-10 ANWB streetwise groep 1 t/m 8 

03-11 Albatrostheater groep 1 & 4 

05-11 Oud papier 

08-11 Inloop groep 1 & 2 

14-11 Studiedag - alle leerlingen vrij 

15-11 MR-vergadering 

19-11 Oud papier 

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

 
 
 
 
 


