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

 

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

 

Nieuwsbrief 14  januari 2021 

 

Verlenging lockdown 

Dinsdagavond hebben wij gehoord dat de basisscholen in ieder geval volgende week nog 

dicht blijven.  

Wij gaan volgende week het online onderwijs op dezelfde manier doen, dan de afgelopen 

twee weken. 

Er zijn online momenten dat kinderen instructie krijgen. 

Daarnaast krijgen de kinderen een dagprogramma en een 

weektaak voor volgende week.  

Hebben jullie vragen of willen jullie afstemmen met de leerkracht, 

mail gerust. 

Morgen, vrijdag 15 januari, moeten de thuiswerktassen voor volgende 

week worden opgehaald. Kinderen die morgen op de noodopvang 

zitten, kunnen zelf hun thuiswerktas meenemen. 

 

Ophaalschema vrijdag 15 januari 

  

Tijdstip  Achternaam kind(eren) 

13.00 uur  A-B  

13.05 uur  C-D-E  

13.10 uur  F-G-H  

13.15 uur  I-J  

13.20 uur  K-L  

13.30 uur  M-N-O  

13.35 uur  P-Q-R-S  

13.40 uur  T-U-V  

13.45 uur  W-X-Y-Z  

    

 Willen jullie rekening houden met het volgende:  

  

• Kom op de aangegeven tijd naar school.   

• Kijk naar de eerste letter van de achternaam van jullie kind(eren) voor het juiste 

tijdstip.   

• Kom aan de bovenbouwkant (Kievitstraat)   

• Houd voldoende afstand tussen de gezinnen (minimaal 1,5 meter).   

• Verlaat daarna het schoolplein, zodat het niet onnodig druk wordt.   
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Biebboeken ruilen 

Kinderen hebben boeken thuis van de schoolbieb. Als kinderen boeken willen ruilen op 

school, kan dat volgende week. Hiervoor kunnen jullie de leerkracht even mailen om een 

tijdstip af te spreken.  

Je kunt ook kijken op www.yoleo.nl. Hier staan verschillende boeken die je gratis kunt kiezen 

om te lezen. 

 

Belangrijke data februari 

02 februari Nieuwsbrief 

06 februari Oud papier 

09 februari OR vergadering 

12 februari Carnaval, kinderen zijn middag vrij 

17 februari Schoolzwemmen groep 3-4 

19 februari  Studiedag team, kinderen zijn hele dag vrij 

20 februari Oud papier 

22 februari  Voorjaarsvakantie tot en met 28 februari 

http://www.yoleo.nl/

