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

Nieuwsbrief 14 augustus 2020
Maandag starten wij met een nieuw schooljaar en wij zijn er klaar
voor! Er is deze week al weer hard gewerkt op de Albatros om alles
tip top in orde te maken. In deze nieuwsbrief vinden jullie vooral
enkele praktische dingen om jullie te informeren over de start van
het schooljaar.
Maandag krijgen alle (oudste) kinderen van een gezin een schoolkalender mee en een
informatieboekje. Op de website van de Albatros kunnen jullie natuurlijk ook veel informatie
vinden voor het komende schooljaar
www.bsalbatros.nl
De schoolgids van de Albatros is te vinden op de
website van de Albatros. Ook kunnen jullie de
informatie van de schoolgids vinden op Scholen op de
kaart:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/8756/BasisschoolDeAlbatros?woonplaats=goor&presentatie=1&sortering=2

Coronamaatregelen
De maatregelen die er voor de zomervakantie waren, blijven ook in het nieuwe schooljaar
gelden. Wij hebben alleen geen lijnen meer op het schoolplein en gaan er vanuit dat jullie
zelf de 1,5 meter afstand houden:
-

Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar
Iedereen wast vaak de handen
Bij corona- gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen
Voor kinderen van groep 1 en 2 geldt dat zij bij uitsluitend een neusverkoudheid
gewoon naar school en naar de BSO mogen gaan
Leerlingen blijven thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft
Nies in je ellenboog - Schud geen handen
Ouders kunnen op afspraak weer in de school (bijv. voor gesprek met leerkracht of
overleg in commissie, alles op 1,5 meter en met de geldende algemene regels).

Dit betekent dat kinderen op het schoolplein afscheid nemen en met de juf/meester
meegaan naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen direct doorlopen naar hun
lokaal. De kinderen van groep 1/2a en 1/2b wachten samen met de juf buiten totdat alle
kinderen er zijn en gaan dan samen naar binnen. Wij willen ouders vragen kort afscheid te
nemen van hun kind en dan het schoolplein te verlaten.
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Wij starten maandag weer om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur (niet eerder) kunnen de kinderen
weer naar binnen lopen, jas en tas op hangen en hun handen wassen.

Welke leerkracht is er op welke dag?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2 A

Kirsten

Kirsten

Anja

Anja

Anja

Groep 1-2 B

Anouk

Anouk

Anouk

Anouk

Kirsten

Groep 3-4

Maike

Maike

Maike

Maike

Maike

Groep 5-6

Casmaran

Casmaran

Casmaran

Casmaran

Casmaran

Groep 7-8

Marieke

Marieke

Marieke

Marieke

Marieke

Jullie zien juf Rita niet in dit overzicht. Juf Rita heeft aangegeven nog niet te kunnen werken.
Daarom werkt meester Casmaran de eerste weken zelf op de vrijdag in groep 5/6 en staat juf
Kirsten een dag naast juf Anouk in groep 1-2B. Het is de bedoeling dat juf Rita deze twee
dagen gaat invullen dit schooljaar.
Wij wensen juf Rita sterkte met haar herstel en hopen haar snel weer te zien op de Albatros.

Wie zit er allemaal bij mijn kind in de groep?
Volgende week krijgen jullie een mail met daarin de namen van de klasgenootjes van jullie
kind(eren). Wij delen alleen de namen i.v.m. de AVG richtlijnen.

Parro
Wij gaan dit schooljaar starten met een nieuw administratiesysteem op school. Daar hoort
ook een app bij om met ouders te communiceren. Deze Parro app gaan wij vanaf volgende
week gebruiken. Jullie krijgen hierover een berichtje van de leerkracht.

Schoolbieb en zomerbieb
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 2/3 en 4/5 boeken meegekregen van de
zomerbieb. Deze boeken moeten worden ingeleverd in de bieb in Goor.
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Een aantal kinderen van groep 4/5 en de kinderen van groep 6/7 hebben voor de vakantie
boeken meegekregen van de schoolbieb. Willen jullie deze maandag weer meebrengen naar
school?
Oud papier
Morgen, zaterdag 15 augustus, staat er weer een oud papier container bij de school. Tussen
9.30 uur en 11.30 uur is de container open en kan er oud papier gebracht worden. Graag 1,5
meter afstand houden.

Belangrijke data augustus
15-08-20

OUD PAPIER

17-08-20

Eerste schooldag nieuwe schooljaar 2020-2021

26-08-20

Schoolzwemmen groep 4 en groep 5 (informatie volgt via de leerkracht)

26-08-20

OR vergadering
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