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NIEUWSBRIEF  

 

Beste ouders, 
 
Aanstaande maandag gaan we beginnen! Na een hopelijk fijne zomervakantie voor iedereen 
verwelkomen we onze leerlingen weer op De Albatros. De Meesters en Juffen zijn deze week al druk 
bezig geweest met alle voorbereidingen op school en in de klassen. Kortom, we zijn er helemaal klaar 
voor en hebben er zin in! 
Helaas hebben we nog wel te maken met coronamaatregelen. Gelukkig kon er aan het einde van het 
vorig schooljaar al meer en is de zogenoemde ‘cohortering’ in het onderwijs verdwenen. Dat wil 
zeggen dat we weer groepsoverstijgend kunnen en mogen werken en dat alle kinderen gewoon weer 
samen met elkaar pauze kunnen houden of op excursie/schoolreis/kamp kunnen gaan. 
Maar omdat enkele maatregelen ondanks de hoge vaccinatiegraad nog wel gelden blijven we 
voorzichtig, om besmettingen te voorkomen die er voor kunnen zorgen dat we (weer) moeten 
schakelen naar thuisonderwijs. Voor de duidelijkheid zetten we het nog even voor u op een rijtje: 
 
Kinderen tot en met 12 jaar: 

o Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma 
of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 

o Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij 
zwaardere klachten. 

o Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 
o Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als 

zij op de basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. 
o Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. (bron: rijksoverheid.nl) 

 
Bij vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met de GGD.  
 
Brengen en halen 
We moeten nog wel voorzichtig blijven, nog niet iedereen is beschermd. De anderhalve meter 
afstandsmaatregel tussen volwassenen onderling blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat alle 
kinderen zelfstandig de school binnen komen en u als ouder op het schoolplein afscheid kunt nemen. 
De looproutes op het plein zijn nog hetzelfde als voor de vakantie. Om 08.25 uur gaat de bel en gaan 
de leerlingen naar binnen zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de lessen. 
 

o De leerlingen van groep 1 komen door hun eigen deur naar binnen (naast logopedie). 
o De leerlingen van groep 2 t/m 4 komen binnen via de ingang naast het lokaal van groep 2. 
o De leerlingen van groep 5 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang. 

 
U kunt natuurlijk altijd bellen of de leerkracht aanspreken bij het uitgaan van de school voor vragen 
of om een afspraak te maken. Oudergesprekken kunnen wel weer fysiek plaatsvinden.  
 
Nieuwe directeur 
Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe directeur van De Albatros. Mijn naam is Carlo de 
Bree, 42 lentes jong en ben woonachtig in Enschede, samen met mijn vriendin en onze twee 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


kinderen. Ik heb 14 jaar ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als locatieleider en 
adjunct directeur. Aan het eind van dit jaar rond ik mijn opleiding tot schoolleider af. 
De visie De Albatros sluit goed aan bij mijn persoonlijke visie op onderwijs waarbij het leren en 
werken in een veilig pedagogisch klimaat, talentontwikkeling en gewoon goed onderwijs centraal 
staan. Wij bereiden kinderen voor op een toekomst in de maatschappij door een basis van kennis, 
verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen te leggen.  
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. U kunt mij altijd via de mail of telefoon 
bereiken of mij aanspreken wanneer ik op het plein loop. Mijn vaste werkdagen zijn dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk er naar uit om de school, de ouders, de leerlingen en het 
team beter te leren kennen en samen verder te bouwen aan deze prachtige school. 
 
Schoolzwemmen stopt  
Helaas is het schoolzwemmen gestopt. De Gemeente heeft de bekostiging hiervan beëindigd. Dat 
betekent dat de groepen 3 en 4 vanaf dit schooljaar i.p.v. een gymles en een zwemles 2x gaan 
gymmen. 
 
Gymrooster 
Er wordt gegymd op de maandag- en donderdagmiddag door de groepen 3 en 5/6. 
Er wordt gegymd op de dinsdag- en vrijdagmiddag door de groepen 4 en 7/8. 
 
Denkt u aan het meegeven van gymkleding? Aanstaande maandag starten ook de eerste gymlessen. 
 
Etui/materialen 
Vanaf groep 3 hebben onze leerlingen een etui nodig. Uw kind mag zelf een etui meenemen van huis. 
Mocht dat niet lukken dan zorgt school voor een etui. 
 
Wilt u erop toezien dat uw kinderen geen extra schrijfmaterialen of speelgoed van huis meenemen 
naar school? Soms kan dat natuurlijk wel, als dit gevraagd wordt voor thema’s of projecten. Hartelijk 
dank alvast! 
 
Schoolfruit 
Vanaf november hopen we onze leerlingen weer schoofruit aan te kunnen bieden. Tot die tijd willen 
we u vragen om uw kind een gezond 10-uurtje mee te geven naast de lunch en het drinken. Hiervoor 
zijn erg leuke bakjes te koop bij bijv. Action om dit gezond en feestelijk aan uw kind mee te geven.  
 
Albastart 
Op vrijdag 10 september starten we om 18.00 uur gezamenlijk het schooljaar met ouders, leerlingen 
en leerkrachten. Zet u deze datum vast in uw agenda? In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 
Schooljaarkalender 
Voor alle ouders is er een schooljaarkalender naar de drukker gegaan. In de loop van volgende week 
krijgen alle oudste leerlingen er eentje mee naar huis.  
 
Informatieavond 
Evenals vorig jaar kan de informatieavond niet fysiek plaatsvinden omdat we met volwassenen in de 
klassen de 1,5 meter niet kunnen waarborgen. Daarom ontvangt u op 9 september een filmpje met 
informatie uit alle groepen. 
 
Papiercontainer 
Zoals u al heeft kunnen lezen in een voorgaand bericht staat de papiercontainer weer aan de 
Kievitstraat. U kunt uw oud papier komen brengen. Er staat niemand bij, maar de deur van de 
container is gewoon geopend. Zaterdagmiddag wordt de container weer opgehaald.  



Agenda augustus/september 

23-08 1e schooldag 

04-09 Oud papier 

06-09 Schoolkamp 7/8 → maandag t/m woensdag 

09-09 Informatie uit de groepen (film) 

10-09 Albastart 18.00 uur 

18-09 Oud papier 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 
 
 
 
 
 
 
 


