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Schoolzuivel 
Ook dit jaar mogen we weer deelnemen aan het schoolzuivelprogramma. Daar zijn we heel blij mee. 
Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door 
kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de 
Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door Friesland Campina en wordt ondersteund door de 
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het kort houdt 
schoolmelk het volgende in: 
 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil 
drinken.  

o 20 weken, op donderdag en vrijdag bij de lunch (tot en met 14 april 
2023). 

o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 
 
Als uw kind hier gebruik van wil maken dan vragen we u vanaf volgende week 
op donderdag en vrijdag een lege beker mee te geven. In het wekelijkse 
schoolfruitbericht op Parro zullen we u hierover verder informeren. 

 
Interne vertrouwenspersoon (Nicky Dute-Mentink, leerkracht groep 3) 
Om mijn rol als interne vertrouwenspersoon te verduidelijken wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om in deze nieuwsbrief uit te leggen wat mijn taak is. Naast mij is ook een externe 
vertrouwenspersoon die door ons bestuur is ingehuurd en die pas in beeld komt als er bij een klacht  
of probleem geen oplossing te vinden is binnen de school zelf. Wie dit is en hoe het werkt kunt u 
lezen in de officiële klachtenregeling die in onze schoolgids staat vermeld. 
 
Wanneer de vertrouwenspersoon inschakelen? 
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, 
die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht 
of de directie. Wij gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de 
betrokkene gaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u ook bij de interne vertrouwens-
persoon terecht. Sommige klachten liggen heel gevoelig.  Bij de interne vertrouwens-
persoon kunnen kinderen en ouders terecht om problemen te kunnen bespreken. Zij 
zijn er voor het kind of de ouder die met een klacht komt.  
 
Voor wie? 
De interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. 
Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en 
stagiaires kunnen wanneer het nodig is terecht bij mij als interne vertrouwenspersoon. 
 
Wat kan de interne vertrouwenspersoon doen? 
• Luisteren naar de klacht. 
• Helder krijgen waar het om gaat. 
• Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen. 
• Samen eventueel zoeken naar passende mogelijkheden om de klacht aan te pakken.  
  Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen. Of het begeleiden bij het indienen 



  van een klacht. 
• Preventieve zorg, zoals bijvoorbeeld bij pesten. 
• Het onder de aandacht brengen van de meldcode. 
 
Dit schooljaar ga ik de groepen 4 t/m 8 langs om mijn rol als interne vertrouwenspersoon aan de 
kinderen uit te leggen. Wat doet een vertrouwenspersoon? Wanneer kom je bij een vertrouwens-
persoon? Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen? Hopelijk hoeft de stap naar de 
vertrouwenspersoon niet gezet te worden en kan, als er iets is, dit met de groepsleerkracht opgepakt 
worden. Daar gaan we in ieder geval voor! 

 
Muziekdocent (Johan van der Zwet) 
Vanaf volgende week donderdag starten de muzieklessen op de Albatros. Om de 2 à 3 weken zal 
Meester Johan in alle groepen een muziekles verzorgen. Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld 
kunnen we van deze mogelijkheid gebruik maken vanuit de cultuurgelden van de Gemeente Hof van 
Twente. De Cubahof heeft een eigen vakdocent ingevlogen om op verschillende scholen in de Hof 
van Twente deze lessen te geven. 
 
Johan heeft Docent Muziek gestudeerd in Rotterdam (Codarts) en daarna een 
aantal jaren lesgegeven op basisscholen in Rotterdam. Dit combineerde hij met 
lesgeven en voorstellingen maken bij Jeugdtheater Hofplein. Daarnaast heeft hij 
vanuit de Nationale Opera een aantal kinderopera’s mogen maken op basis-
scholen in de Zaanstreek. Bij dit project kwamen al zijn interesses samen: 
muziek, theater en onderwijs. Het afgelopen jaar was Johan werkzaam als 
docent muziek op de Pabo in Deventer. Vanaf 1 november is hij 2 dagen 
werkzaam voor de Cubahof op diverse scholen in Hof van Twente. Johan woont 
nu  Warnsveld. 
 
Groen schoolplein (herhaalde oproep) 
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  

 
Vanuit de Kanjerwerkgroep 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een stuk van de Kanjerwerkgroep over: Ruzie en 
meningsverschillen zijn niet erg daar kunnen we van leren. Dit willen we met elkaar zo positief 
mogelijk oplossen.  

 
Afscheid Esther 
Op 11 november aanstaande gaat Esther Spijkerman ons na 24 trouwe dienstjaren verlaten. Esther 
heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de thuiszorg. Omdat Esther zo lang op de Albatros 
werkzaam is geweest als conciërge/gastvrouw willen wij dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Ouders, oud ouders en belangstellenden bieden wij de gelegenheid om afscheid van Esther te 
nemen vanaf 14.00 uur tot 14.45 uur onder het genot van een kopje koffie of thee in onze hal (BSO 
ruimte / speelzaal). U bent van harte welkom! 

mailto:c.land@keender.nl


 
Agenda november/december 

05-11 Oud papier 

08-11 Inloop groep 1 & 2 

14-11 Studiedag - alle leerlingen vrij 

15-11 MR-vergadering 

19-11 Oud papier 

01-12 OR-vergadering 

03-12 Oud papier 

05-12 Sinterklaasfeest – alle leerlingen om 12 uur vrij 

15-12 Foute kersttruiendag  

17-12 Oud papier 

22-12 Kerstviering – info volgt 

23-12 Start kerstvakantie – alle leerlingen om 12 uur vrij 

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

 
 


