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Nieuwsbrief 2 maart 2021 

 

Talentontwikkeling 

Wij zijn volop bezig om talentontwikkeling steeds 

meer zichtbaar te maken bij ons op de Albatros. Dit 

doen we onder andere met workshops in de 

onderbouw en bovenbouw.  

Samen met een procesbegeleider werken wij dit 

verder uit. De vorige bijeenkomst hebben wij 

geconcludeerd dat talentontwikkeling voor ons 

betekent dat een kind zichzelf goed leert kennen. 

Wat kan ik heel goed, wat kan beter, wat heb ik 

nodig, wie ben ik en wat wil ik. Wij willen de 

kinderen een stevige basis meegeven als zij straks 

naar het voortgezet onderwijs gaan.  

 

Nieuwe kinderen op de Albatros 

Binnenkort beginnen er weer nieuwe kinderen met wennen op de Albatros. Djayden Beun 

en Simon Scherphof in groep 1B en Even Tesfay, Seija Reef, Jake Twaalfhoven en Julius 

Hazenkamp in groep 1A. Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school. 

 

Op zoek naar een basisschool voor je kind? 

 

De open dag gaat dit jaar helaas niet door. Ouders/verzorgers die 

op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind kunnen een 

afspraak maken voor een rondleiding. Mail naar 

directie@bsalbatros.nl voor het maken van een afspraak. 

 

 

Vrijdag 5 maart is er een livestream om een inkijkje te krijgen op de Albatros: 

Van 9.00 uur tot 9.30 uur ‘Welkom op onze Kanjerschool’ met een korte presentatie over de 

school, een gesprekje met kinderen over onze Kanjerschool en een inkijkje in de bovenbouw.  

https://meet.google.com/roa-nwyh-vfz 

 

mailto:directie@bsalbatros.nl
https://meet.google.com/roa-nwyh-vfz
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Van 9.30 uur tot 10.00 uur ‘Kleuters en 

talenten’ met een inkijkje in groep 1/2, 

gesprek met kinderen over talent en tijd om 

vragen te stellen aan de intern begeleider en 

directeur. 

https://meet.google.com/ucj-bssr-qoi 

 

 

Op tijd beginnen 

Wij willen graag op tijd beginnen 's ochtends. De eerste bel gaat om 8.25 uur en de tweede 

om 8.30 uur en dat is ook de start van de les. Willen jullie ervoor zorgen dat kinderen op tijd 

op school zijn? Graag op het plein afscheid nemen van je kind zodat de leerkracht met de 

kinderen samen kan beginnen om 8.30 uur. Liever niet meer bij de ramen nog zwaaien.  

 

Coronamaatregelen 

De komende twee weken blijven dezelfde maatregelen gelden dan voor de 

voorjaarsvakantie.  

Thuisblijven 

- Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op het 

coronavirus. Ook kinderen kunnen getest worden. 

- Kinderen blijven thuis als er iemand in het gezin klachten heeft en koorts heeft of 

benauwd is. 

- Kinderen blijven thuis al er iemand in het gezin getest is op corona en wacht op de 

uitslag. 

Hygiëne en veiligheid 

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

- Iedereen wast vaak de handen, in ieder geval bij binnenkomst, voor het eten en na 

het buiten spelen en toiletbezoek. 

- Elke groep gebruikt (zoveel mogelijk) zijn eigen ingang. 

o Groep 1/2A eigen ingang 

o Groep 1/2B eigen ingang 

o Groep 3/4 ingang groep 1/2B 

o Groep 5/6 leerlab 

o Groep 7/8 hoofdingang 

- Kinderen houden pauze met hun eigen groep (om 10 uur) of op een eigen gedeelte 

op het schoolplein (om 12.00 uur). 

 

https://meet.google.com/ucj-bssr-qoi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


‘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 

 

Brengen en halen 

- Maximaal 1 volwassene mag kind(eren) brengen en halen.  

- Kinderen in de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

- Kinderen lopen direct door naar binnen, naar hun eigen groep en wassen hun 

handen. 

- Aan de onderbouwkant blijven ouders op de rotonde en aan de bovenbouwkant 

blijven ouders ter hoogte van de gymzaal. 

- Kinderen kunnen gebracht worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur.  

- Kinderen van groep 1/2 kunnen opgehaald worden om 14.15 uur (broertjes en zusjes 

uit groep 3/4/5 gaan dan ook mee naar buiten). Graag niet eerder komen dan 14.15 

uur om kinderen op te halen. 

- Alle andere kinderen gaan om 14.30 uur naar huis. 

- Ouders verlaten het schoolplein zo snel mogelijk, blijven niet om hun kind te laten 

spelen. Willen jullie de leerkracht spreken, mail of bel dan even om een 

(telefonische) afspraak te maken. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Dit schooljaar staat het tevredenheidsonderzoek 

onder ouders, kinderen (vanaf groep 6) en 

medewerkers weer op de planning. Jullie hebben 

hierover al een vooraankondiging ontvangen. 

Deze week ontvangen jullie de link (via de mail) 

om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Wij 

willen jullie vragen om hier even de tijd voor te 

nemen. Het is voor ons heel wenselijk dat zo veel 

mogelijk ouders dit invullen zodat wij een goed beeld kunnen krijgen wat betreft de 

tevredenheid en de ontwikkelpunten. Dank jullie wel voor de medewerking! 

 

Rapport en gesprekken 

Het rapport ziet er anders uit. Omdat wij dit jaar zijn overgestapt naar een nieuw 

administratie programma, rolt daar ook een ander rapport uit. Het ziet er erg eenvoudig en 

zakelijk uit. De inhoud komt grotendeels overeen met de rapporten die jullie van ons 

gewend zijn. Wij zijn nog aan het kijken/onderzoeken hoe we het geheel aantrekkelijker 

kunnen maken, passend bij de kinderen en hun talenten. 

Op dinsdag 23 maart ontvangen de kinderen hun eerste rapport. Kinderen die net zijn 

gestart in groep 1, krijgen aan het eind van het schooljaar hun eerste rapport.  

Op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart worden de rapportgesprekken gepland. Hoe 

deze gesprekken zullen plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Jullie ontvangen 

hierover zo snel mogelijk meer informatie en een uitnodiging. 



‘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 

 

Natuurlijk kunnen jullie altijd contact opnemen met de leerkracht voor vragen en 

opmerkingen tussendoor. Willen jullie de leerkracht hiervoor mailen om een (telefonische) 

afspraak te maken? 

De kinderen van groep 8 krijgen naast hun rapport ook hun definitieve advies voor het 

voortgezet onderwijs. Omdat dit advies uiterlijk 15 maart bekend en gedeeld moet zijn, zijn 

de gesprekken voor groep 8 gepland op dinsdag 9 maart. Deze kinderen krijgen vrijdag 5 

maart hun rapport. 

 

Ouderbijdrage 

Dit schooljaar is de ouderbijdrage éénmalig 10 euro omdat er verschillende activiteiten niet 

door konden gaan door Corona. Normaal is de ouderbijdrage 20 euro per kind per jaar.  

Bij de meeste ouders is de ouderbijdrage ondertussen al 

afgeschreven. Nog niet bij de ouders van de nieuwe kinderen in 

groep 1. De penningmeester van de ouderraad wil dat deze maand 

gaan doen.  

 

Hoofdluiscontrole 

De hoofdluiscontrole op school kan nog niet doorgaan. Willen jullie 

jullie kinderen zelf nog even weer een keer controleren op neten 

en hoofdluis? Dank jullie wel voor de medewerking. 

 

Niet schoolzwemmen, wel gymmen 

Het zwembad is nog dicht, dus het schoolzwemmen gaat nog niet door. Wel mogen wij de 

gymzaal weer gebruiken (i.o.m. de beheerder en de gemeente). Groep 3/4 gaat vanaf 

donderdag weer gymmen, groep 5/6 vanaf vrijdag en groep 7/8 vanaf volgende week 

maandag. 

 

Oud papier 

Vanwege de wegwerkzaamheden lukt het de 

komende weken niet om een oud papier 

container te plaatsen in de Kievitstraat. 

 In overleg met de gemeente wordt de container 

geplaatst aan Paulus Potterstraat (op de 

parkeerplaats grenzend aan het hockeyveld).  

• 6 maart 

• 20 maart 



‘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 

 

Belangrijke data maart april 

06 maart Oud papier 

09 maart  Adviesgesprekken groep 8 

20 maart Oud papier 

23 maart MR vergadering 

28 maart Palmzondag 

30 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

31 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

01 april Witte donderdag 

02 april  Goede vrijdag, alle kinderen zijn vrij 

03 april  Oud papier 

04 april  Eerste Paasdag 

05 april Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij 

06 april Nieuwsbrief 

14 april OR vergadering 

20 april Eindcito groep 8 

20 april MR vergadering 

21 april  Eindcito groep 8 

23 april  Koningsspelen, kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

26 april  Start meivakantie tot en met 7 mei 


