SCHOOLJAAR 2021/2022

NIEUWSBRIEF 8
Corona
Deze week konden we gelukkig onze kinderen uit groep 3 en 4 weer verwelkomen op school. Fijn om
iedereen weer te zien en samen met hun juf of meester weer in de klas te treffen op de Albatros.
Helaas moest deze week onze groep 7/8 in quarantaine. Meester Bram heeft, evenals Juf Maaike en
Meester Casmaran vorige week, zijn uiterste best gedaan om thuisonderwijs vorm te geven. En knap
om te zien is hoe goed onze leerlingen en ouders kunnen schakelen, hoe vervelend dat ook soms is.
Volgende week dinsdag hopen we dan ook dat alle groepen weer fysiek op school aanwezig zijn.
De geluiden over een eventuele vervroegde kerstvakantie zullen ook u bereikt hebben. Hier zijn veel
meningen over maar vooralsnog gaan wij ervan uit dat voor onze leerlingen op donderdag 23
december om 12.00 uur de kerstvakantie start. Mocht dat veranderen, daar lijkt het niet op maar je
weet het maar nooit, dan zullen we daar zo spoedig mogelijk met u over communiceren.
Sinds deze week is het beleid m.b.t. verkoudheidsklachten weer
gewijzigd. Leerlingen met milde coronaklachten zoals verkoudheid en
hoesten, mogen met een negatieve zelftest naar school. Bij een
positieve zelftest is testen bij de GGD wel nodig. Dat betekent dat we
terug zijn bij het advies dat leerlingen met een 'snottebel' gewoon naar
school mogen komen maar wel op basis van een negatieve zelftest. Wij
gaan hierbij uit van gezond verstand en goed vertrouwen. Samen
zorgen we ervoor dat het onderwijs ook op onze school veilig en
verantwoord door kan gaan.
Als er sprake is van groepsquarantaine dan geven wij vanaf groep 3 thuisonderwijs t/m de 5e dag
(testen). Daarna geven we weer fysiek onderwijs. We zorgen ervoor dat voor de gehele
quarantaineperiode (10 dagen vanaf het laatste contactmoment) het werk thuis aanwezig is zodat
leerlingen verder kunnen werken aan hun taken en doelen tot ze weer naar school mogen. Als er
sprake is van meerdere besmettingen en een groep in quarantaine moet, dan wordt u door de
leerkracht geïnformeerd over het ‘thuisonderwijs’.
Als u vragen heeft over corona dan vragen we u contact op te nemen met de GGD. Ook op de
website van de GGD Twente staat veel informatie.
Luizenouders (herhaling)
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.
Kerstviering
De kerstviering vindt plaats op woensdagmiddag 22 december
van 15.30 uur tot 17.00 uur op school. De kerstcommissie is
druk bezig om een overheerlijk kerstdiner voor de kinderen te
organiseren. Alle groepen komen om 15.30 uur via hun ‘eigen’
ingang binnen en dineren met hun groep in hun eigen
klaslokaal. Om 17.00 uur kunt u uw kind weer op komen halen.
Denkt u aan de anderhalve meter op het schoolplein?
Volgende week ontvangt u via Parro verdere informatie. We
maken er samen met de kinderen een mooie kerstviering van!

Agenda december/januari
22-12
Kerstviering 15.30 – 17.00 uur
23-12
12.00 uur start kerstvakantie (t/m 9 januari)
10-01
Weer naar school om 08.25 uur
15-01
Oud papier
17-01
Start toetsweken (Cito)
18-01
MR-vergadering
19-01
Beweegwijs op het plein (door Tim Bannink – Buurtsportcoach)
21-01
Kanjermiddag
Iedereen een heel fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Carlo de Bree
Directeur KBS De Albatros

