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

Nieuwsbrief 14 december 2020
Kerst-tentoonstelling
Dinsdag 15 december is de Kerst-tentoonstelling.
Wij hebben er zin in!
Wij gaan ervanuit dat jullie op de geplande tijdstippen komen.
Mocht je echt niet kunnen op het geplande tijdstip en wel heel
graag willen komen, is onderling ruilen nog een optie. Wil je wel
even doorgeven als je geruild hebt? Graag voor 15.00 uur
dinsdagmiddag via de mail directie@bsalbatros.nl. Op die manier
houden wij onze administratie ook op orde.

Signalen
Wij krijgen signalen dat er verschil zou zijn in de groepen 1/2a en 1/2b. Wij hebben deze
groepen met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Daarbij vinden wij het belangrijkste
dat het twee gelijkwaardige groepen zijn waar alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen. Daarbij kijken wij naar de leeftijd van kinderen, verdeling jongens en meisjes,
broertjes en zusjes en de onderwijsbehoeften van kinderen.
Fijn dat deze signalen zijn doorgegeven op school. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden,
kom alsjeblieft naar school. Mail, bel of spreek de leerkracht aan op het plein. Wij werken zo
zorgvuldig mogelijk en proberen ook zo transparant mogelijk te communiceren. Mis je
dingen? Heb je vragen? Stel ze op school! Dan kunnen wij het uitleggen.

Kerstvakantie
Vrijdag 19 december om 12.00 uur start de Kerstvakantie. De kinderen hebben 2 weken
vakantie. Maandag 4 januari 2021 starten wij weer op school.

Leerkrachten na de Kerstvakantie
Na de Kerstvakantie werkt juf Lisa op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in groep
1/2b. Juf Kirsten is op vrijdag in groep 1/2b.
Juf Anouk gaat met zwangerschapsverlof. Wij wensen juf Anouk een heel fijn verlof.

Bord-beker-bestek
Voor het Kerstbuffet brengen kinderen zelf bord-beker-bestek mee. Graag uiterlijk
donderdagochtend 17 december meebrengen in een tas met naam.
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Vrije middagen
Donderdagmiddag 17 december om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
Vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.

Kerstviering
Donderdag 17 december is de kerstviering van 17.30 tot 19.00 uur.
De kinderen komen om 19.00 uur met de leerkracht naar buiten.

Oud papier
Zaterdag 19 december is de laatste keer dit jaar dat de oud papier container bij de Albatros
staat. Daarna staat de container er weer in het nieuwe jaar op zaterdag 2 januari. Tussen
9.30 uur en 11.30 uur is de container open en kan iedereen oud papier komen brengen.

Belangrijke data december
15-12-2020

Kerst-tentoonstelling (wandeling rondom de school)

17-12-2020

Kinderen zijn middag vrij (vanaf 12.00 uur)

17-12-2020

Kerstviering (van 17.30 tot 19.00 uur)

18-12-2020

Kinderen zijn middag vrij (vanaf 12.00 uur)

19-12-2020

OUD PAPIER

21-12-2020

KERSTVAKANTIE T/M 3 JANUARI

02-01-2021

OUD PAPIER
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