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Nieuwsbrief 1 december 2020 

 

Talenten op de Albatros 

Op dinsdagmiddag spelen/werken de kinderen 

van groep 1 t/m 4 door elkaar, om samen 

verschillende talenten te ontdekken. Op 

dondermiddag worden er talentworkshops 

gegeven in de groepen 5 t/m 8. Deze ronde 

verzorgt Marianne Hutten van Hofpower ook een 

workshop met veel plezier en enthousiasme. Deze 

talentmiddagen zijn een groot succes! 

Daarnaast hebben wij vorige week vrijdagmiddag 

ook mogen genieten van veel talent tijdens de 

playbackshow van groep 7/8. De ouders van groep 

7/8 hebben via Parro een filmpje ontvangen van 

hun Kanjers!  

 

Nieuwe kinderen 

Na de kerstvakantie starten er ook weer nieuwe kinderen op de Albatros. Welkom Nila 

Bergman, Dean Kolbe en Fien Eenink in groep 1/2a en welkom Bram Nijkamp in groep 1/2b. 

Heel veel plezier bij ons op school! 

 

Vervangingen 

Wij hebben de afgelopen weken gelukkig 

nog invalleerkrachten kunnen krijgen die 

onze eigen leerkrachten om verschillende 

redenen konden vervangen. Ziekte, cursus 

en administratie, het hoort er allemaal bij 

op een basisschool. Wij proberen zoveel 

mogelijk dezelfde en bekende 

invalkrachten in te zetten. Ik merk dat dit 

wel steeds lastiger wordt. Superfijn dat het 

tot nu toe steeds is gelukt een invaller te 

krijgen! 
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KBS de Albatros, de Kanjerschool waar je je 

thuis voelt! 

Gelukkig geldt dit meestal voor iedereen die 

betrokken is bij de Albatros. Maar natuurlijk 

gebeuren er ook wel eens minder leuke dingen. 

Waar gewerkt wordt en waar gespeeld wordt, 

gaat het ook wel eens mis. Op de Albatros 

lossen wij dit dan ook weer samen op. Daarvoor 

gaan wij in gesprek met de kinderen die het 

aangaat. Leren en ontwikkelen gaat met vallen 

en opstaan, dat hoort er allemaal bij. Als het 

nodig is, zullen wij ook zeker ouders op de 

hoogte brengen. Jullie mogen er op vertrouwen 

dat dingen op school opgelost worden en dat 

jullie zo nodig worden betrokken. Mochten 

jullie thuis toch nog vragen hebben bij het 

verhaal van jullie kind, willen wij jullie vragen 

even te mailen of bellen met de betreffende 

leerkracht.  

 

 

Sinterklaas 

Vrijdag 4 december komt Sinterklaas samen 

met een piet bij ons op school in het theater. 

Alle groepen gaan om de beurt op bezoek. 

Kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken 

mee te brengen. Ze krijgen iets lekkers en 

drinken op school. ’s Middags zijn alle kinderen 

vrij. Om 12.00 uur mag iedereen naar huis. 
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Kerst 

Na Sinterklaas gaan wij ons voorbereiden op de kerst. Dit doen we op de woensdagen met 

een adventviering in ons theater met alle kinderen van de school. Daarnaast is er een 

kerstknutselmiddag gepland op dinsdag 15 december. Kinderen van groep 8 gaan groepjes 

kinderen van de onderbouw begeleiden met knutselen. De kinderen van groep 4 t/m 7 

hebben hun eigen knutselcircuit. 

Wij willen jullie als ouders ook heel graag de mogelijkheid bieden om toch nog een beetje 
te kunnen genieten van de kerstsfeer op de Albatros. Daarom nodigen wij jullie dinsdag 15 
december uit (als het al een beetje donker is) voor een lopende kerst-tentoonstelling om 
de school met een ‘Walk-through’ op het eind. Dit alles zal helemaal coronaproof worden 
georganiseerd, met tijdsvakken voor gezinnen (tussen 16.15 en ongeveer 18.30 uur) en een 
vaste looproute. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging! 

 

Donderdagavond 17 december is de kerstviering op school voor alle kinderen. Wij beginnen 

om 17.30 uur samen in ons theater met het kerstverhaal. Daarna gaan de kinderen naar hun 

eigen groep om samen te eten. De kinderen krijgen een hapjesbuffet aangeboden door de 

ouderraad. Het buffet wordt verzorgd door de Bebsel uit Goor.  

In verband met corona mogen wij ouders niet vragen om hapjes te maken en mee te brengen 

naar school. Daarom hebben wij in overleg met de ouderraad besloten om een kinderbuffet 

te laten komen. Op deze manier kunnen wij de kerstavond voor kinderen toch door laten 

gaan. Altijd weer een heel speciaal en mooi moment om in het donker naar school te gaan, 

samen kerstliedjes zingen en luisteren naar het kerstverhaal en daarna gezellig samen eten. 

Om 19.00 uur kunnen de 

kinderen weer worden 

opgehaald. De kinderen 

komen dan met de 

leerkrachten en stagiaires 

naar buiten. 

Vrijdag 18 december is de 

laatste schooldag voor de 

kerstvakantie. Wij gaan 

alleen de ochtend naar 

school. Vanaf 12 uur is 

iedereen vrij. 
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Oud papier 

Zaterdag 5 december en zaterdag 19 december 

staat de oud papier container weer bij school. Deze 

is open tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 

 
 

Schoolzwemmen groep 4-5 en groep 3-4 

Woensdag 9 december is de laatste zwemles voor groep 4-5. De bus vertrekt om 8.15 uur 

vanaf de Reviusstraat. Kinderen mogen daar verzamelen. Na de kerstvakantie gaat groep 3/4 

schoolzwemmen. 

 

Belangrijke data december 

04-12-2020 Sinterklaasfeest, kinderen zijn middag vrij 

05-12-2020 OUD PAPIER 

09-12-2020 Schoolzwemmen groep 4-5 

09-12-2020  Sportevenement ‘t Doesgoor 

15-12-2020  Lopende kerst-tentoonstelling 

17-12-2020 Kerstviering, kinderen zijn middag vrij 

18-12-2020 Kinderen zijn middag vrij 

19-12-2020 OUD PAPIER 

21-12-2020 KERSTVAKANTIE T/M 1 JANUARI 2021 

02-01-2021 OUD PAPIER 


