‘Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind’

Nieuwsbrief 12 mei 2020
Op dit moment weten wij nog niet hoe wij met alles wat gepland staat op de
Albatroskalender om moeten en kunnen gaan. Wij proberen jullie daar zo goed mogelijk
over te informeren. Mocht je vragen hebben, mail gerust.
Welke ingang?
Zit je kind in de peutergroep bij juf Lydia en juf Lieke, groep 1, 2, 3 of 4? Wil je dan de oprit
aan de Scherpenzeelseweg gebruiken?
Zit je kind in de peutergroep bij juf Karen en juf Naomi, groep 5, 6, 7 of 8? Wil je dan de oprit
aan de Kievitstraat gebruiken?
Wil je de kinderen van de hogere groepen zoveel als mogelijk alleen naar school laten gaan?
Het is niet de bedoeling dat er van de bovenbouwkant naar de onderbouwkant gefietst
wordt. Kinderen die gebracht worden aan de Kievitstraat kunnen tot de aangegeven lijn
gebracht worden. De leerkracht en/of medewerker peuteropvang begeleidt de kinderen dan
naar de ingang van de school.
Groep 8
Het gaat voor de kinderen van groep 8 helaas een heel ander laatste jaar op de Albatros
worden dan wij allemaal hadden verwacht. Deze laatste maanden zien er ook anders uit dan
gepland. Op dit moment nog in halve groepen naar school. Er is al wel een musical gekozen
en daar wordt ook al druk mee geoefend. Hoe de uitvoering zal zijn, weten wij op dit
moment nog niet. Dat geldt ook voor de afscheidsavond en het alternatief dat wij willen
organiseren voor kamp. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er kan en mag. Wij zijn
hier in eerste instantie afhankelijk van het kabinet. Daarna zal stichting Keender ook
uitspraken doen over het afscheid groep 8. Dit moeten wij afwachten voordat wij als school
keuzes kunnen maken.
Studiedagen gaan niet door, kinderen geen vrij
Dinsdag 2 juni en maandag 29 juni staan er studiedagen gepland in de kalender. Deze gaan
niet door. De kinderen hebben die dagen gewoon les.
Formatie 2020-2021
Op dit moment zijn wij bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Welke groepen gaan
wij maken? Welke leerkracht gaat welke groep doen? Wij verwachten jullie hier volgende
week over te kunnen informeren.
Citotoetsen
In juni worden normaal gesproken de citotoetsen afgenomen voor ons leerlingvolgsysteem.
Dit jaar gaan wij dat niet doen. Het lesaanbod is anders geweest dan andere jaren. Nu
toetsen, zal geen reëel beeld geven. Wij gaan de tijd die wij nog hebben tot de
zomervakantie zo goed mogelijk gebruiken voor de basisvakken en de sociaal- emotionele
ontwikkeling van kinderen.
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Oud papier
De school is weer open en daarom komt er ook weer een oud papier container bij de school
te staan. Zaterdag 16 mei kunnen alle ouders en omwonenden van de Albatros weer oud
papier komen brengen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Er staat dan een ouder van de
ouderraad bij de oud papier container. Denken jullie er aan om wel 1,5 meter afstand te
houden van elkaar? Voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Er komen nog een paar momenten
dat het oud papier gebracht kan worden dit schooljaar: 16 mei - 6 juni - 20 juni - 4 juli
Schoolreis
Het schoolreisje kan helaas niet doorgaan dit schooljaar. Wij hopen dat wij volgend
schooljaar weer op schoolreis kunnen. Wij gaan alle plannen die wij voor dit jaar al hadden,
bewaren voor volgend jaar.
Playbackshow groep 6/7
De playbackshow van groep 6/7 kon dit jaar niet doorgaan. Volgend schooljaar krijgen deze
kinderen opnieuw de kans om voor een spetterende show te zorgen!
Trakteren
De GGD geeft aan dat trakteren op school gewoon kan. Dus als jullie kind in de komende
weken jarig is, mag het trakteren op school op de dag dat hij/zij op school is. Het moet dan
wel een voorverpakte traktatie zijn.

Belangrijke data mei-juni-juli (wat we nu weten)
16-05-20

OUD PAPIER

21-05-20

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

22-05-20

Vrijdag na Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

01-06-20

Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

06-06-20

OUD PAPIER

09-06-20

MR vergadering

20-06-20

OUD PAPIER

21-06-20

Vaderdag

03-07-20

Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12 uur vrij

Katholieke Basisschool De Albatros – Kievitstraat 63 – 7471 EL Goor – tel. 0547-273806 – www.bsalbatros.nl

