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Nieuwsbrief 2 januari 2021 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Wij wensen jullie een goed en gezond 2021!  

We kijken terug op een bijzonder 2020. 

Corona heeft er voor gezorgd dat heel veel 

dingen anders liepen dan normaal, anders 

dan wij gewend waren. Wij hopen dat 2021 

ons weer meer mogelijkheden biedt wat 

betreft het organiseren van ons onderwijs 

en alles wat daar bij hoort. Wij missen activiteiten zoals expressie, een kijkavond, kerst-

knutselen met ouders en zeker ook het even spontaan binnen kunnen lopen van ouders.  

We beginnen helaas weer op afstand. Hopelijk is dit voor een korte periode en kunnen wij 

de schooldeuren weer snel openen voor alle kinderen. 

 

Thuiswerken 

De komende twee weken zullen wij weer thuis moeten werken. Er wordt opnieuw weer veel 

gevraagd van iedereen. Van kinderen, leerkrachten en zeker ook van ouders.  

Om te kunnen leren en ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen zich goed voelen. Dit geldt 

voor op school en ook voor thuis. De thuiswerktas moet daarbij ondersteunend zijn voor 

ouders en kinderen. Daarnaast is er ook zeker tijd voor lekker buiten spelen, samen een 

wandeling maken, gezellig samen een spelletje spelen of een boek lezen. Hopelijk kan 

iedereen zich daarna weer goed concentreren om zelfstandig te werken of spelen.  

Het dag-rooster is een hulpmiddel om structuur en invulling aan de dag te bieden. Er zijn 

vaste momenten voor kinderen voor online instructie van de leerkracht. Daarnaast zijn alle 

leerkrachten op hun werkdagen bereikbaar (via skype) voor vragen, extra uitleg of om zo 

maar even te kletsen. Voor groep 1 en 2 kan dit in de ochtend en vanaf groep 3 is daar in de 

middag ruimte voor (zie het dag-rooster van jullie kind). 

 

Iedereen doet zijn best!  

We moeten er samen weer het beste van maken. Hopelijk lukt het 

om het dag-rooster te volgen. In principe hebben kinderen werk 

meegekregen waarvan ze de uitleg al hebben gehad. Nieuwe dingen 

worden op de online instructie momenten uitgelegd.  

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen, maak dan gebruik van 

de skype momenten of mail met de leerkracht.  
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Noodopvang 

Kom je naar de noodopvang? Breng dan je thuiswerktas mee met alle inlogcodes. Als je een 

device van school te leen hebt, breng deze dan ook mee naar de noodopvang. 

Scholen verzorgen tijdens de schoolweken noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale 

beroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel 

mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

• Wij bieden op school noodopvang tijdens schooltijden. Hebben jullie daarnaast nog 

noodopvang nodig, moeten jullie contact opnemen met de kinderopvang. 

• Noodopvang op school moet aangevraagd worden bij de directie, via de mail: 

directie@bsalbatros.nl. In de mail duidelijk vermelden voor welke dag (datum) en 

welke tijd (begin en eindtijd) noodopvang nodig is. De aanvraag moet minimaal 2 

dagen van tevoren worden gedaan. 

 

Kinderen die naar de noodopvang op school komen: 

- Mogen geen verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten hebben. 

- Gebruiken de hoofdingang (Kievitstraat). 

- Wassen bij binnenkomst eerst hun handen. 

- Brengen hun thuiswerktas mee en eten en drinken voor de pauzes. 

- Ouders kunnen aanbellen bij het brengen en halen van kinderen. 

  

Belangrijke data januari en februari 

19 januari MR vergadering  

20 januari Sportinstuif door buurtsportcoaches  

02 februari Nieuwsbrief 

03 februari Schoolzwemmen groep 3-4 

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 
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