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Nieuwsbrief 6 april 2021 

 

Nieuwe website en nieuw logo 

Binnen stichting Keender worden de websites vernieuwd. Dat betekent dat ook de website 

van de Albatros een nieuwe ‘look & feel’ krijgt. Wij hebben er voor gekozen om ook ons logo 

te vernieuwen. De ouders van de MR hebben al een voorproefje gehad en waren 

enthousiast. Wij houden jullie op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen. 

 

Nieuwe kinderen op de Albatros 

Er zijn weer nieuwe kinderen begonnen met wennen op de Albatros. Liam Beekmans en 

Lenne Jacobi in groep 1B en Rowen Wolff en Seija Reef in groep 1A. Wij wensen de kinderen 

heel veel plezier bij ons op school. 

 

Volgend schooljaar 6 groepen 

Volgend schooljaar starten met 6 groepen! 

Schooljaar 2021-2022 

Groep 1 16 kinderen + instroom 

Groep 2 21 kinderen 

Groep 3 20 kinderen 

Groep 4 17 kinderen  

Groep 5-6 24 kinderen 

Groep 7-8 18 kinderen 

De komende periode gaan wij binnen het team overleggen wie welke groep gaat doen. 

 

Schoolfruit 

Vanwege de lockdown hebben scholen 5 weken 

geen fruit ontvangen. Daarom wordt het 

programma met 5 werken verlengd t/m de 

week van 31 mei. 

In de week van Hemelvaart (de week na de 

meivakantie) is er geen schoolfruit.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.blijvliet.nl%2F975%2F58330%2Fnieuws%2Fgroepsverdeling-2019-2020.html&psig=AOvVaw3_JYu1it6WpX5OtK8BjjVR&ust=1617200633782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCPoPyb2O8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Koningsspelen 

Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. I.v.m. de 

coronamaatregelen is er een alternatief programma. Helaas geen 

Koningsontbijt dit jaar. Wel spel, sport en beweging voor iedere 

groep. Kinderen mogen sportief gekleed in rood, wit, blauw en 

oranje naar school komen.  

De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 12 uur vrij.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn om 12.15 uur vrij. 

Dat is ook de start van de meivakantie. De kinderen hebben vrij tot en met 7 mei. 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Het schoolreisje staat op de kalender gepland op 11 mei. Deze dag gaat het schoolreisje niet 

door. Wij willen even afwachten of er aan het einde van het schooljaar nog mogelijkheden 

zijn voor een schoolreisje. 

 

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. 

 

Oud papier 

De oud papier container van de Albatros staat er niet op 17 april en 19 

juni. Deze dagen wordt er ook oud papier opgehaald langs de deuren 

en dan heeft het geen zin dat wij een container plaatsen. 

 

De oud papier container van de Albatros staat wel weer bij de school in de Kievitstraat op 1 

mei, 15 mei, 5 juni en 3 juli.  
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Belangrijke data april en mei 

07 april Schoolzwemmen groep 3-4 

14 april OR vergadering 

20 april Eindcito groep 8 

20 april MR vergadering 

21 april  Eindcito groep 8 

21 april Schoolzwemmen groep 3-4 

23 april  Koningsspelen, kinderen zijn middag vrij 

26 april  Start meivakantie tot en met 7 mei 

11 mei  Nieuwsbrief 

13 mei  Hemelvaart, kinderen zijn vrij 

14 mei  Vrije dag 

19 mei  Schoolzwemmen groep 3-4 

20 mei  Risk Factory groep 8 

21 mei  Teamdag, kinderen zijn vrij 

24 mei  Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij 


