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

Nieuwsbrief 16 oktober 2020

De herfstvakantie zit er bijna op. We hebben nog een weekend voor de boeg en daarna gaan
wij weer naar school. Hierbij een nieuwsbrief met een aantal praktische dingen en de
nieuwe leerkrachten stellen zich voor. Veel leesplezier!

Leerkrachten groep 7/8
Na de herfstvakantie starten er twee nieuwe leerkrachten bij ons in groep 8. Juf Marieke is
gestopt en in de invalpool van Keender gaan werken. De nieuwe leerkrachten stellen zich
hieronder voor. Wij wensen ze heel veel succes en plezier bij ons op de Albatros.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Doormiddel van dit berichtje wil ik mijzelf graag even
voorstellen. Mijn naam is Bram Gerritsen, ik kom uit Lettele
en ik ben 25 jaar oud. Na de herfstvakantie zal ik vier dagen
in de week lesgeven in groep 7/8. Mijn werkdagen zullen
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn. In mijn
vrije tijd ben ik graag bezig met sport en muziek, ik zal dan
ook regelmatig mijn ukelele of gitaar meenemen naar de
klas. Binnenkort zullen wij elkaar ontmoeten tijdens
verschillende gesprekken waardoor ik de leerlingen uit mijn
groep en hun ouder(s)/ verzorger(s) beter zal gaan leren
kennen. Tot die tijd kunt u mij natuurlijk ook bereiken op
mijn mail: b.gerritsen@keender.nl.
Hopelijk tot snel en met hartelijke groeten,
Bram Gerritsen
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Even voorstellen
Mijn naam is Debbie van Boven en ik ben 42 jaar oud. Ik
woon samen met mijn partner Martine, onze pleegkinderen
en onze honden in Goor. Samen hebben wij een gezinshuis
voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Sinds
2004 werk ik in het onderwijs. De eerste jaren als leerkracht
van groep 7/8. De laatste jaren ook vaak in combinatie met
de functie intern begeleider, locatieleider of schoolleider.
In mijn vrije tijd ga ik met de honden op pad of bezoek ik
graag een concert of het theater.
Ik heb enorm veel zin om na de herfstvakantie aan de slag
te gaan. Ik werk op de dinsdag en vrijdag in groep 7/8. Samen met de kinderen en u als
ouder/verzorger willen we zorgen voor een leerzaam en leuk schooljaar, waar iedereen met
een fijn gevoel op terug kan kijken.
Met vriendelijke groet,
Debbie van Boven

Leerkracht groep 1/2b
Juf Anouk is zwanger van een tweeling. Dat betekent dat zij straks met zwangerschapsverlof
gaat en nu al een dag in de week minder werkt. Volgende week start juf Lisa bij ons op
school op de dinsdag en vrijdag naast juf Anouk in groep 1/2b. Juf Lisa zal straks juf Anouk
vervangen als zij helemaal met verlof gaat. Wij wensen juf Lisa veel plezier en succes.
Beste ouders en kinderen uit groep 1-2b,
Na de herfstvakantie zullen jullie mij vaker gaan zien op de Albatros. Ik kom
werken in groep 1-2b op de dinsdag en vrijdag i.v.m. vervanging voor juf
Anouk. In de loop van het schooljaar zullen dit meerdere dagen gaan
worden.
Via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen….
Mijn naam is Lisa Nijhuis, 31 jaar oud en woon samen met mijn partner
Tom en twee kinderen Léo (8) en Lizzie (6) in Delden. Naast leuke dingen
doen met mijn gezin, doe ik aan hardlopen en maak ik graag muziek.
Afgelopen jaar ben ik druk bezig geweest met het afronden van de
opleiding leerkracht basisonderwijs en het is nu tijd voor een eigen klas! Ik
heb er veel zin in, laten we er samen een fijn jaar van maken!
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Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn opnieuw aangescherpt.
-

-

Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar
Iedereen wast vaak de handen
Ouders kunnen alleen op afspraak in de school. Het is niet de bedoeling dat er nog
even een tas of iets anders wordt nagebracht in de school. Dit kan worden afgegeven
bij de hoofdingang.
Thuisblijven of naar kinderopvang/school? Wij hanteren de landelijke beslisboom
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf
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Oud papier zaterdag 17 oktober
Morgen, zaterdag 17 oktober, staat de oud papier container weer bij school.
Tussen 9.30 uur en 11.30 uur is deze open.
Er is een ouder van school aanwezig.
Houden jullie 1,5 meter afstand? Dank jullie wel.

Luizenpluizen
Door de coronamaatregelen kunnen de kinderen op school niet gecontroleerd worden op
luizen of neten. Willen jullie dit weekend zelf jullie kinderen nakijken? Dank jullie wel alvast.

Halen en brengen van kinderen met de auto
Voor de vakantie zijn er verschillende klachten bij mij binnengekomen over het gevaarlijk
stilzetten van auto’s tijdens het brengen en halen van kinderen.
Aan de onderbouwkant (Scherpenzeelseweg) is het de bedoeling dat auto’s worden
geparkeerd bij het hockeyveld. Kinderen kunnen dan lopend naar school worden gebracht.
Het is niet de bedoeling dat kinderen afgezet worden op de Scherpenzeelseweg. Hierdoor
ontstaan er gevaarlijke situaties.
Aan de bovenbouwkant (Kievitstraat) de auto parkeren op een parkeerplaats en kinderen
lopend naar school brengen. Er lopen en fietsen veel kinderen in de Kievitstraat. Stilstaande
auto’s op de straat zorgen voor gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties.

Op tijd beginnen
De eerste bel gaat om 8.25 uur, de leerkrachten gaan naar binnen.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Leerkrachten zijn bereikbaar voor 8.25 uur en na 14.30 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon of mail.

Telefoon
Wij zijn telefonisch niet altijd even goed bereikbaar. We zijn er mee bezig dit op te lossen.
Lukt het niet ons telefonisch te bereiken, mail dan even, bellen wij terug. Je mag de
leerkracht mailen of het algemene mailadres gebruiken directie@bsalbatros.nl
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Belangrijke data oktober en november
17-10-2020

OUD PAPIER

20-10-2020

OR vergadering

28-10-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

03-11-2020

Nationaal schoolontbijt (informatie volgt nog)

03-11-2020

Nieuwsbrief

07-11-2020

OUD PAPIER

11-11-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

17-11-2020

MR vergadering

21-11-2020

OUD PAPIER

25-11-2020

Schoolzwemmen groep 4-5
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