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Beste ouders/verzorgers 

Met pijn in mijn hart moet ik jullie mededelen dat de Albatros vanaf woensdag dicht moet. 

Wij hadden echt niet verwacht dat ze de basisscholen nog een keer zouden sluiten. Er wordt 

weer ontzettend veel veerkracht gevraagd van jullie en van ons. Wij begrijpen heel goed dat 

de nieuwe maatregelen heel veel impact hebben op jullie gezin. Wij zullen dit weer samen 

moeten doen. Dat kunnen wij en gaan wij doen! 

Voor deze week zullen wij de kinderen nog een aantal werkjes/de weektaak meegeven die 

ze thuis kunnen afmaken. Ook gaat er alvast een leesboek mee voor de kinderen vanaf groep 

3. Voor na de vakantie zorgen wij voor een thuiswerkpakket en gaan de leerkrachten weer 

online instructie geven.  

De thuiswerkpakketten kunnen aanstaande vrijdag worden opgehaald bij school. Er wordt 

een rooster gemaakt zodat niet iedereen tegelijk komt. Jullie ontvangen dit rooster zo snel 

mogelijk. 

 

Kerst-tentoonstelling 

De Kerst-tentoonstelling kan helaas niet doorgaan morgenavond. Wij vinden het heel spijtig 

maar de maatregelen van vanavond maken dat wij de tentoonstelling af moeten lassen. 

 

Kerstbuffet 

Het Kerstbuffet gaat wel door! Morgenmiddag (lunchtijd) kunnen alle kinderen genieten van 

een Kerstbuffet. De kinderen hoeven morgen dus geen lunchpakket mee te brengen. 

Kinderen brengen morgen alleen eten en drinken mee voor 10 uur en een bord-beker-bestek 

voor het buffet. 

Het Kerstbuffet wordt verzorgd door de Bebsel en wordt aangeboden door de ouderraad! 

 

Bord-beker-bestek 

Voor het Kerstbuffet morgenmiddag brengen kinderen zelf bord-beker-bestek mee. Graag 

morgen meebrengen, als je dat nog niet gedaan hebt       

 

Programma morgen 

Morgen is voorlopig de laatste schooldag. Wij hebben voor morgen het volgende 

programma: 
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• Voor de ochtendpauze: kring, rekenen, taal en spelling 

• Na de ochtendpauze: Kerstknutselen 

• Tussen de middag: genieten van het Kerstbuffet 

• Na de middag: kerstfilm, gezellig samen nog even in de kring en alles samen 

opruimen 

 

Thuiswerken 

Woensdag en donderdag gaan de leerkrachten de thuiswerkpakketten klaarmaken. Deze 

kunnen vrijdagochtend worden opgehaald volgens een rooster. Het rooster volgt zo snel 

mogelijk. 

Naast werk op papier gaan wij ook weer online werken vanaf groep 3. Daarvoor hebben de 

kinderen een laptop, tablet of computer nodig. Hebben jullie thuis geen device voor jullie 

kind? Willen jullie dat zo snel mogelijk doorgeven? Graag een mailtje (uiterlijk 

donderdagmorgen) naar directie@bsalbatros.nl. 

 

Kerstvakantie 

Na de kerstvakantie starten wij op maandag 4 januari met onderwijs op afstand. De kinderen 

krijgen daarvoor een dagprogramma. Vrijdag kunnen de thuiswerktassen worden opgehaald. 

Het ophaalrooster volgt zo snel mogelijk. 

 

Communicatie 

Natuurlijk proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Zijn er vragen en/of 

onduidelijkheden, mail gerust naar de leerkracht. 

 

Oud papier 

Omdat de school dicht gaat, komt de oud papier container ook niet bij school. Dus tot 18 

januari 2021 is er in ieder geval geen inzameling van oud papier bij de Albatros. 
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