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NIEUWSBRIEF 7
Corona
Deze week kregen we ook op de Albatros te maken met coronabesmettingen. Hierbij volgen wij te
allen tijde het advies van de GGD. Uiteraard doen we ons uiterste best om alles zo goed mogelijk met
u te communiceren. Bij ziekte van een leerkracht of afwezigheid i.v.m. een coronatest doen we een
beroep op onze eigen collega’s of een invaller. Als dit niet mogelijk is kan het zijn dat we een groep
naar huis moeten sturen. Een groep verdelen over de andere groepen is vanaf nu geen optie meer.
Ook is de verplichte 1,5 meter weer terug van weggeweest. Wilt u daar op het plein ook rekening
mee houden? We willen de besmettingen uiteraard tot een minimum beperken.
Mocht er sprake zijn van groepsquarantaine dan zullen we zo spoedig mogelijk overschakelen op het
geven van thuisonderwijs. Hoe snel dit gaat en in welke vorm dit zal plaats vinden is van
verschillende factoren afhankelijk. Denk hierbij aan beschikbaarheid van de leerkracht, leeftijd van
de leerlingen en lengte van de quarantaineperiode. Mocht dit zich voordoen dan zal de leerkracht
hierover met u communiceren. Afstemming over het onderwijs bij de quarantaine van individuele
leerlingen gebeurt ook met de leerkracht van de groep. We hopen dat het allemaal meevalt maar we
kunnen schakelen op het moment dat dat nodig is.
Voor nu gaan we door met fysiek onderwijs waarbij aanwezigheid in de school van ouders en
externen tot een minimum beperkt wordt. Alle volwassenen die onze school binnenkomen dragen
een mondkapje. Afspraken en overleggen met ouders en externen doen we digitaal. Sinterklaas en
Kerst wordt vooralsnog gevierd maar helaas zonder de aanwezigheid van ouders. Dat vinden we heel
erg jammer maar we kunnen niet anders dan de richtlijnen volgen. Ondanks alles zijn we wel samen
met de OR druk bezig om een leuke Sinterklaas- en Kerstviering voor de kinderen te organiseren!
Vrijdag is er weer een persconferentie en het lijkt erop dat de scholen gewoon open blijven. Mochten
er nog zaken gaan veranderen dan houden we u uiteraard op de hoogte.
Luizenouders
De luizenouders zoeken nieuwe ouders die kunnen helpen bij het ‘luizenpluizen’ in elke eerste week
na een vakantie. Het kost ongeveer 2 uren van uw tijd. Kunt u ons helpen? Als u hierover vragen
heeft kunt u zich wenden tot Carol Turner of Maral Khachadorian.
Kleuteronderwijs
Dit schooljaar staat in het teken van het
ontwikkelen van een stevige doorgaande lijn
binnen ons kleuteronderwijs, gericht op passend
spelaanbod bij de ontwikkeling van onze kleuters.
De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen dit jaar
de cursus: Het belang van spelen bij kleuters,
gegeven door Mieke Hermans van K&P
opleidingen. Zij is zelf naast cursusleider ook een
bevlogen ‘kleuterjuf’ met veel kennis en expertise
op het gebied van spelend leren. Na twee bijeenkomsten hebben we voorzichtig een visie
geformuleerd op het jonge kind. Ook onderzoeken we samen op welke wijze we de ontwikkeling van
kleuters goed kunnen volgen. Nu we gelukkig geen citotoetsen meer afnemen bij de allerjongste
kinderen is dat een uitgelezen mogelijkheid om te kijken wat nu het beste past bij onze aanpak, onze
kinderen en onze visie. Die is gericht op veiligheid en autonomie, voorspelbaarheid en structuur,

gericht op interactie en samenwerking. Wij geven ruimte aan onze kinderen en durven de lesstof los
te laten zodat ze kunnen ontdekken en verwonderen. Dan leren kinderen het meest! We werken toe
naar een rijke leeromgeving die uitdaagt tot leren middels spel. In maart volgend jaar staat de
volgende bijeenkomst gepland.
Kanjerwerkgroep
De kanjerwerkgroep, bestaande uit Juf Rianne, Juf Simone, Meester
Casmaran en ouders Isabel Smets en Marleen Jansen, hebben
dinsdagavond een eerste bijeenkomst gehad. Hierin is o.a. besproken
dat op vrijdagmiddag 21 januari de Kanjermiddag voor onze leerlingen
wordt georganiseerd. Deze dag wordt ingezet op elkaar ontmoeten,
samen spelen en samen werken van groep 1 t/m 8. Dit zal t.z.t. wel
afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen en de
voorzichtigheid die noodzakelijk is m.b.t. corona.
Ook hebben we vanuit de werkgroep nuttige en helpende feedback
ontvangen over communicatie met ouders. Deze signalen nemen we
serieus en we doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk vorm te
geven. Deze tijden vragen om meer duiding over wat leeft.
De werkgroep heeft ook een mooie flyer gemaakt. Deze ontvangt u
een dezer dagen.
Start van de schooldag
We hebben als team besloten om vanaf volgende week om 08.20 uur op het plein aanwezig te zijn.
Als de bel gaat om 08.25 uur gaan de deuren open en lopen de leerlingen met de leerkrachten mee
naar binnen. (De leerkrachten van groep 5/6 en 7/8 staan aan de voorkant van onze school.) Voor
korte vragen kunt u ’s ochtends en ’s middags de leerkracht buiten even aanspreken. Als er iets
belangrijks is wat u met de leerkracht wilt bespreken maak dan even een afspraak met hem of haar.
We zijn ook telefonisch en via mail bereikbaar voor vragen of het maken van een afspraak. Via Parro
houden we u graag op de hoogte van wat er op school en in de groepen gebeurd.
Schoolbibliotheek
Vorige week hebben we onze bibliotheek
verplaatst naar het leegstaande lokaal aan de
voorzijde van onze school. Voor de kinderen is
het nu een plekje waar rustig een boek
uitgekozen kan worden en dat ook uitnodigt om
even lekker te gaan lezen d.m.v. nieuw
gecreëerde zitplekjes met een bankje. Zo wordt
deze ruimte steeds multifunctioneler, wat
uiteindelijk ook de bedoeling is; gericht op
talent en ontwikkeling. Onze visie op
talentontwikkeling krijgt steeds meer vorm en
zal vanuit ons beleidsplan ook meer zichtbaar
gaan worden in de komende tijd. Hiervoor hebben we op school inmiddels een talentwerkgroep in
het leven geroepen. We zullen u over verdere ontwikkelingen ook in volgende nieuwsbrieven op de
hoogte houden.
Sinterklaas
De OR en leerkrachten zijn druk bezig om een mooie Sinterklaasviering voor de kinderen te
organiseren. Alle groepen krijgen de gelegenheid om het feest samen met de Sint en zijn pieten te
vieren. Natuurlijk moet het vooral een feest worden voor onze jongste kinderen. In de bovenbouw
horen we al verhalen over prachtige surprises die in de maak zijn. Het beloofd een leuke en gezellige
ochtend te worden! Alle kinderen worden gewoon om 08.25 uur op school verwacht en zijn vrij om
12.00 uur. Volgende week vrijdag zullen we indrukken en foto’s met u delen via Parro.

Kinderaanbod Reggehof
VET kindercabaret
Deze muzikale, bonte energie-boost met knettergekke acts en VETte humor levert hét bewijs dat
muziekles niet voor iedereen is weggelegd, dat je ouders niet moeten dabben, dat ze VET vaak
ongelijk hebben en dat bedtijd een stom woord is. In een circusachtige revue jagen Jantijn, Sjamke en
Nellerike van allerlei dromen na. Kinderen nemen een kijkje achter de schermen bij volwassenen en
volwassenen bij de kinderen. Want zeg nou zelf, jij snapt soms toch ook helemaal niets van je
ouders?! VET neemt je mee naar een magische dimensie waarin niets moet, maar vooral heel veel
mag: even geen regels, geen huiswerk, geen les of training. Je mag lachen om ‘kapot’grappige
situaties en liedjes, zo hard als je durft! VET staat op 12 december vanaf 14:00 uur in De Reggehof,
kaartjes kosten €15,00. Hét culturele cadeau voor de feestdagen!
S(pl)internieuwe bioscoopfilms
Nu Sinterklaas bezig is aan zijn laatste weken in Nederland, draait de nieuwste ‘Club van Sinterklaas’
volop door in De Reggehof. ‘Het verloren Pietje’, zo luidt de ondertitel en dat is precies waar het
allemaal om draait in de film: om het jonge Pietje Fernando dat onbedoeld het Sinterklaasfeest in
gevaar brengt. Het muzikale avontuur is een feestje voor kinderen en ouders van alle leeftijden. Tot
het vertrek van de Sint op woensdagen (15:00), zaterdagen en zondagen (13:30) in De Reggehof te
zien. Daarna is het de beurt aan het swingende ‘Sing2’ (dat op 8 december landelijk in première gaat,
ook in Goor) en aan ‘Clifford de grote rode hond’ op 26 en 29 december.
Agenda november/december
01-12
OR-vergadering
03-12
Sinterklaasfeest – 12.00 uur alle kinderen vrij
04-12
Oud papier
22-12
Kerstviering – tijdstip volgt!
23-12
12.00 uur start Kerstvakantie
Iedereen een heel fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Carlo de Bree
Directeur KBS De Albatros

