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

Nieuwsbrief 3 november 2020

Juf Rita gaat met pensioen
Hallo ouders en kinderen,
34 jaar heb ik met veel plezier op de Albatros gewerkt.
Mijn hart zal altijd blijven uitgaan naar de ontwikkeling en begeleiding van kleuters. Veel
kinderen die ik in de groep heb gehad, zag ik als groep 8 leerling de school verlaten. Het was
mooi om hun groei te kunnen volgen.
Na veel overweging, heb ik besloten dat het nu tijd is om met pensioen te gaan.
Natuurlijk zal ik de kinderen gaan missen, aan de andere kant kan ik me nu nog meer met
muziek gaan bezig houden.
We zullen elkaar vast nog regelmatig tegenkomen in Goor om een babbeltje te maken.
Alle goeds voor iedereen en groetjes.
(juf) Rita

Leerkrachten groep 1/2b en groep 5/6
Omdat juf Rita met pensioen gaat, blijft meester Casmaran voorlopig (in ieder geval tot de
voorjaarsvakantie) ook op de vrijdag werken in groep 5/6.
In groep 1/2b werken momenteel juf Anouk en juf Lisa samen. Als juf Anouk met
zwangerschapsverlof gaat, zal juf Lisa 4 dagen in groep 1/2b werken en juf Kirsten 1 dag.

Winnaar Kinderboekenweek Wedstrijd
De winnaar van de Kinderboekenweek Wedstrijd is bekend. Er hebben heel veel kinderen
meegedaan en Ruben Woenstenenk heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd!

Wennen nieuwe kinderen
Er zijn twee kinderen die starten met wennen op de Albatros. Rowdy Bruins in groep 1/2a en
Sofia Vartanianin groep 1/2b. Wij wensen Rowdy en Sofia heel veel plezier op de Albatros.

Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag om 10 uur
fruit van school. Kinderen hoeven op deze fruitdagen alleen drinken mee te brengen voor 10
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uur en natuurlijk een lunch met drinken voor 12 uur. Via Parro zal wekelijks worden gedeeld
welk fruit de kinderen krijgen. Mocht je kind een keer het fruit echt niet lusten, mag je het
ander fruit (geen koekje) meegeven. In de bijlage vinden jullie een flyer over het schoolfruit.

Expressie groep 5-6
Bij expressie worden altijd ouders en opa’s en oma’s van kinderen uitgenodigd. Omdat wij
dit echt wel een meerwaarde vinden voor kinderen en (groot)ouders, gaan wij de geplande
expressie van groep 5-6 verplaatsen. Het is de bedoeling dat wij in het voorjaar een nieuwe
datum gaan prikken zodat alle belangstellenden live kunnen genieten van de optredens van
groep 5-6.

Playbackshow groep 7-8
Vorig schooljaar is de playbackshow van groep 6-7 niet doorgegaan in verband met de
coronamaatregelen. Nu zitten de kinderen in groep 7-8 en kunnen ze niet wachten om de
playbackshow op te voeren.
De kinderen hebben samen met de leerkrachten overlegd en besloten om de playbackshow
door te laten gaan voor alle kinderen van de Albatros. Voor de ouders van groep 7-8 wordt
een opname gemaakt, zodat ook zij kunnen genieten van alle acts!
Vrijdagmiddag 27 november is de playbackshow van groep 7-8 voor de kinderen van groep 1
t/m 6. De ouders van groep 7-8 ontvangen zo snel mogelijk daarna een link om de
playbackshow ook te kunnen bekijken.

Decembermaand
De decembermaand zal er dit schooljaar anders uit komen te zien dan andere jaren. In
verband met de coronamaatregelen zullen wij zowel de activiteiten rondom Sinterklaas als
Kerst moeten aanpassen. Dit doen wij in goed overleg met de ouders van de ouderraad. Wij
hopen op jullie begrip hiervoor.
Op dit moment is het zo dat Sinterklaas de Albatros komt bezoeken op vrijdagochtend 4
december. Alle kinderen zullen in ons theater bij Sinterklaas op bezoek gaan. Als het goed is,
brengt hij ook een piet mee en natuurlijk een cadeautje voor ieder kind. Daarnaast mogen
de kinderen op school een keer hun schoen zetten. Jullie horen nog wanneer.

Coronamaatregelen
Vanavond zullen de maatregelen rondom corona waarschijnlijk weer aangescherpt worden
door het kabinet. Er is veel wat op dit moment niet kan of anders georganiseerd moet
worden. Gelukkig kunnen de kinderen naar school en naar de opvang. Zij kunnen lekker
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samen werken en spelen en hoeven daarbij geen rekening te houden met de 1,5 meter
afstand. Dat moeten wij als volwassenen wel. Daarom mogen volwassen alleen op afspraak
de school binnen komen. Op die manier houden wij overzicht wat betreft het aantal
volwassenen in de school.
Ook buiten geldt nog steeds de anderhalve meter. Wij vinden het heel belangrijk om goed
contact te blijven houden met ouders en dit moet en kan ook echt wel in deze tijd. Maak zo
nodig een afspraak of wacht na schooltijd even op gepaste afstand op de leerkracht om wat
te vragen. Heb je geen afspraak en/of hoef je de leerkracht niet te spreken, willen wij jullie
vragen het schoolplein toch zo snel mogelijk te verlaten. Dit geldt ook ‘s ochtends. Laten we
de rotonde weer inzetten aan de onderbouwkant, deze werkte perfect! Nogmaals, wij
vinden contact met ouders heel belangrijk en dat kan ook met de nodige maatregelen. Laten
wij er met elkaar voor zorgen dat wij gezond blijven samen.

Ventilatie op school
In de bijlage vinden jullie een brief van de bestuurder van stichting Keender over de
ventilatie bij ons op school. De manier waarop wij op dit moment ventileren is natuurlijk niet
de meest optimale manier, zeker niet als het straks kouder wordt. Op de korte termijn
kunnen wij niet anders dan bewust ventileren en zorgen dat de verwarming toch zorgt voor
een redelijk aangename temperatuur in de school. Je kind een extra vest of bodywarmer
meegeven is natuurlijk ook heel verstandig bij kouder weer.
Daarnaast wordt er gekeken wat er nodig is om de ventilatie te optimaliseren op de
Albatros. Dit is iets voor de langere termijn en niet dit jaar al gerealiseerd. Mochten hier
ontwikkelingen in zijn, houd ik jullie hiervan op de hoogte.

Belangrijke data november
07-11-2020

OUD PAPIER

11-11-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

17-11-2020

MR vergadering

18-11-2020

Sportevenement ‘t Doesgoor

21-11-2020

OUD PAPIER

25-11-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

01-12-2020

Nieuwsbrief

02-12-2020

OR vergadering

04-12-2020

Sinterklaasfeest, kinderen zijn middag vrij

05-12-2020

OUD PAPIER

Katholieke Basisschool De Albatros – Kievitstraat 63 – 7471 EL Goor – tel. 0547-273806 – www.bsalbatros.nl

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

09-12-2020

Schoolzwemmen groep 4-5

09-12-2020

Sportevenement ‘t Doesgoor

17-12-2020

Kerstviering, kinderen zijn middag vrij

18-12-2020

Kinderen zijn middag vrij

19-12-2020

OUD PAPIER

21-12-2020

Kerstvakantie tot en met 1 januari 2021

02-01-2021

OUD PAPIER

Katholieke Basisschool De Albatros – Kievitstraat 63 – 7471 EL Goor – tel. 0547-273806 – www.bsalbatros.nl

