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

Nieuwsbrief 6 oktober 2020
Kinderboekenweek
Het was een feestelijk begin van de kinderboekenweek vorige week. Met liedjes, dans en
een toneelstuk door de leerkrachten. Rondom de school is een puzzeltocht uitgezet met als
thema “En toen?” Iedereen mag mee doen. Voor de winnaar is er een mooie prijs.

Nieuwe kinderen
In groep 1/2A is Jaimey Bergevoet gestart met wennen en in groep 1/2B Ella van Til. Na de
herfstvakantie begint ook Matz Haverslag in groep 1/2B. Wij wensen de kinderen heel veel
plezier op de Albatros.

Op tijd beginnen
Onze schoolbel is weer goed ingesteld. Als de eerste bel gaat om 8.25 uur gaan de
leerkrachten naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen. Wij willen
graag op tijd beginnen met alle kinderen, dus kom op tijd naar school. Wil je de leerkracht
nog iets zeggen of vragen, doe dat dan voor 8.25 uur of om 14.30 uur. Natuurlijk kun je ook
altijd na schooltijd naar school bellen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht.

Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 9 oktober heeft het team van de Albatros een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij en
kunnen alvast beginnen met de herfstvakantie. Mochten jullie opvang nodig hebben voor deze
vrijdag of in de vakantie, kunnen jullie contact opnemen met kinderopvang Hof van Twente.

Telefoon (0547) 727 020
Email info@kinderopvanghofvantwente.nl
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Coronamaatregelen en ventileren
Naast de ventilatieroosters hebben wij ook standaard de bovenramen in alle lokalen open
om te zorgen voor voldoende ventilatie. Dit kan betekenen dat kinderen het koud vinden in
de klas. Laat kinderen zich warm kleden of een extra vest of bodywarmer meebrengen. Op
die manier komen we de herfst en straks de winter wel door samen.

Aandacht voor het halen en brengen van kinderen aan de onderbouwkant
Als jullie kinderen halen en brengen met de auto aan de onderbouwkant, willen jullie dan
gebruik maken van de parkeerplaats naast het hockeyveld en van daaruit de kinderen
lopend naar school brengen of ophalen? Dit voorkomt opstopping en gevaarlijke situaties
aan de Scherpenzeelseweg. Dank jullie wel voor de medewerking.

Streetwise
Dinsdag 8 september zijn de van de ANWB Streetwise bij de Albatros geweest. Het was een
geslaagde ochtend. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie nog een informatiebrief
over de autogordel.

Luizencontrole
Volgende week is de herfstvakantie. Normaal gesproken hebben wij na een vakantie altijd
een luizencontrole. I.v.m. corona doen wij dat nu nog niet. Willen jullie zelf jullie kinderen
controleren op luizen of neten? Alvast bedankt.

Nationaal schoolontbijt
De ontbijtweek is dit jaar van 2 t/m 6 november. ’s Morgens ontbijten is belangrijk om lekker
te kunnen spelen en goed te kunnen leren. Wij doen daarom dit jaar ook mee. Op dinsdag 3
november ontbijten wij met alle kinderen samen op school.
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Belangrijke data oktober en november
07-10-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

07-10-2020

Ouder (en kind) gesprekken

09-10-2020

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

12-10-2020

Start herfstvakantie tot en met 16-10-2020

17-10-2020

OUD PAPIER

20-10-2020

OR vergadering

28-10-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

03-11-2020

Nationaal schoolontbijt

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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