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Nieuwsbrief 12 juni 2020

De rotonde wordt verbreed
Vanaf maandag is de rotonde aan de onderbouwkant groter. Op die manier kunnen alle
ouders op het schoolplein wachten op 1,5 meter van elkaar. Wij willen jullie vragen om niet
meer op de stoep langs de Scherpenzeelseweg te wachten, zodat daar voldoende ruimte
blijft om te komen en te gaan.
-

Aan de bovenbouwkant worden kinderen gebracht tot de streep bij de gymzaal.
Aan de onderbouwkant worden kinderen op de rotonde gebracht.
Leerkrachten zijn buiten om de kinderen op te vangen.
Het is niet de bedoeling dat ouders van de bovenbouwkant naar de onderbouwkant
lopen langs de school.

Dank jullie wel voor de medewerking!

Rapport
Aan het einde van dit schooljaar komt er een alternatief rapport voor de kinderen van de
Albatros. Het onderwijsaanbod is voor ieder kind anders geweest in de afgelopen periode.
Het rapport zal bestaan uit een stukje van het kind zelf, ouders worden gevraagd om een
stukje in te vullen en natuurlijk beschrijft de leerkracht ook een stuk over de sociaalemotionele ontwikkeling, hoe een kind is omgegaan met de afgelopen periode, waar het al
heel goed gaat en waar nog ontwikkelpunten zijn.

Communicatie
Volgend schooljaar gaan alle scholen van stichting Keender over op een nieuw
administratieprogramma, Parnassys. Parnassys wordt door veel basisscholen gebruikt.
Hierin worden alle gegevens van kinderen vastgelegd. Vanuit Parnassys kan er ook
gecommuniceerd worden met ouders. Daarvoor is een app die Parro heet. Wij zijn van plan
om volgend schooljaar de Parro app te gaan gebruiken in plaats van Klasbord en de
groepsapp. Wij houden jullie daarover natuurlijk op de hoogte.

Snappet
Op dit moment werken wij met Snappet voor alle basisvakken. Snappet biedt veel voordelen
als het gaat om differentiëren (rekening houden met verschillen tussen leerlingen) en de
hoeveelheid leerstof die kinderen verwerken. Daarnaast zijn er ook zeker aandachtspunten.
Volgend schooljaar blijven wij Snappet gebruiken voor rekenen. Dit gaan wij dan samen
evalueren en kijken of dit is waar wij verder mee willen gaan en wel of niet willen uitbreiden
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voor andere vakken. Ook hierin worden jullie op de hoogte gehouden. Daarnaast zal deze
ontwikkeling/evaluatie ook in de MR worden gevolgd.

Albastart
Andere jaren kregen jullie rond deze tijd een uitnodiging voor de Albastart aan het begin van
het schooljaar. Omdat wij op dit moment nog niet weten of de Albastart door kan gaan en
op welke manier, wachten wij nog even af. Na de zomervakantie krijgen jullie hierover een
update.

Onderzoeken kinderen groep 2 door schoolarts vervallen
De schoolarts komt dit schooljaar niet meer voor onderzoek van de kinderen in de leeftijd
van groep 2. Dit onderzoek komt te vervallen. Het is wel mogelijk om een afspraak te maken
als er vragen zijn of twijfels zijn wat betreft de ogen of oren of iets anders. Willen jullie graag
een onderzoek, kunnen jullie dit aangeven bij de leerkracht.

Uitstel van de Eerste Communievieringen
In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen
de Eerste Communievieringen in 2020 komen te vervallen. Wij streven er naar de Eerste
Communievieringen te plannen in de eerste 6 weken van 2021. De voorbereiding op de
Eerste Communie gaat door met een aangepast programma.
Informatie over het Heilig Vormsel volgt, nadat wij meer zicht hebben op de
vervolgmaatregelen van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppen conferentie.

Belangrijke data juni en juli
18-06-20

OR vergadering

19-06-20

‘Dag van groep 8’

20-06-20

OUD PAPIER

21-06-20

Vaderdag

01-07-20

Musical groep 8 in de Reggehof

02-07-20

Groep 8 fietst de school uit

03-07-20

Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12 uur vrij

04-07-20

OUD PAPIER
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