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

Nieuwsbrief 21 januari 2021
Lockdown
De lockdown gaat ook voor de basisscholen in ieder geval tot
8 februari duren. Dat betekent dat wij volgende week en de
week daarop het onderwijs op afstand zullen blijven
vormgeven.
Wij horen en merken dat het voor heel veel zwaar is om te
doen. Zowel voor kinderen, ouders als leerkrachten. Wij
werken allemaal ontzettend hard en proberen het zo
goed mogelijk te doen. We moeten het samen doen.
Er zijn online momenten dat kinderen instructie krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen een
dagprogramma en een weektaak voor de komende twee weken.
Hebben jullie vragen of willen jullie afstemmen met de leerkracht, mail gerust.
Morgen, vrijdag 22 januari, moeten de thuiswerktassen voor de komende weken worden
opgehaald. Kinderen die morgen bij de noodopvang zitten, kunnen zelf hun thuiswerktas
meenemen.

Ophaalschema vrijdag 22 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.
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•
•
•

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.

Biebboeken ruilen
Kinderen hebben boeken thuis van de schoolbieb. Als kinderen boeken willen ruilen op
school, kan dat. 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.

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.
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Oud papier zaterdag 6 februari
De ouderraad wil jullie heel graag in de gelegenheid stellen om oud papier te komen
brengen naar school. Daarom staat er zaterdag 6 februari een oud papier container bij
school. Met de opbrengst kunnen weer leuke dingen worden gedaan en gekocht voor de
kinderen van de Albatros.
De oud papier container is open tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Natuurlijk gelden de
coronamaatregelen als je oud papier komt brengen:
-

Heb je verkoudheidsklachten of koorts? Blijf thuis.
Houd 1,5 meter afstand als je papier komt brengen.
Kom zoveel mogelijk alleen papier brengen.

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
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