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Corona 
Helaas zijn we nog niet van de maatregelen af en hebben we deze week onze eerste groep alweer in 
quarantaine gehad. De regels zijn nog steeds zo dat bij 2 besmettingen in een groep kinderen niet als 
nauw contact worden aangemerkt. Vanaf een derde besmetting binnen zeven dagen wel en wordt in 
overleg met de GGD een groep in quarantaine gestuurd. Niet ideaal natuurlijk. Ook hebben we te 
maken met gezinnen die in quarantaine zitten waardoor kinderen helaas niet naar school kunnen 
komen. Hopelijk maakt ons kabinet op korte termijn andere keuzes. Op deze wijze is het onderwijs 
voor onze kinderen niet stabiel. 
Mocht uw kind positief getest zijn op corona dan vragen we u dit door te geven aan de 
groepsleerkracht en Carlo. Graag hierbij vermelden wanneer de klachten zijn begonnen en welke test 
(zelftest of PCR) het betreft. Bij elke positieve besmetting in een groep zullen we u informeren via 
Parro en ontvangt u de bijbehorende brief van de GGD.  
 
Kanjertraining 
Wij zijn een Kanjerschool. Dat betekent dat we veel waarde 
hechten aan een veilig pedagogisch klimaat. De Kanjertrainingen 
zijn dan ook een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Zoals 
u weet heeft onze school ook een Kanjerwerkgroep waar ouders en 
leerkrachten regelmatig samen in gesprek zijn over onze 
Kanjeraanpak. Leerkrachten die op onze school komen werken 
worden opgeleid om Kanjertraining te kunnen geven aan onze 
leerlingen. Onze juffen Simone, Lisa en Kirsten starten aanstaande 
maandag met de cursus. De basiscursus bestaat uit drie dagen 
waarvan de eerste twee aanstaande maandag en dinsdag 
plaatsvinden in Zwolle. Dat betekent ook dat volgende week 
vervanging noodzakelijk is. De leerkrachten zullen u hierover 
informeren via Parro. 
 
Later dit schooljaar, op donderdag 19 mei, organiseren we in samenwerking met de IJsselgroep een 
ouderavond over de Kanjermethode. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
 
Kantoren 
Zoals u vorige week op Parro heeft kunnen lezen heeft er een kantoorwisseling plaatsgevonden. 
Helaas zitten we nog steeds met coronamaatregelen die belemmerend werken. Maar als er in de 
toekomst weer versoepeld gaat worden, wees welkom. U kunt Carlo vinden in het kantoor naast de 
ingang aan de Scherpenzeelse weg en Rianne in het kantoor naast de ingang aan de Kievitstraat. 
 

Beweegwijs 
Afgelopen woensdag hebben al onze groepen genoten van een 
extra beweegmoment op het plein, verzorgd door onze 
buurtsportcoach Tim Bannink, die met zijn stagiaires weer een 
aantal mooie beweegwijsspellen had klaargezet. Mooi om te zien 
hoe onze leerlingen genieten van een extra sport- en buitenles! 
Tim komt dit jaar nog 3x op een woensdagochtend. Daar zijn we 
heel blij mee! 
 

 



Warme trui (ventileren) 
Onze school behoort tot de 25% van de scholen waar nog geen ventilatiesysteem aanwezig is. Op 
stichtingsniveau is hier aandacht voor en zal in de nabije toekomst een plan worden uitgerold om dit 
op alle scholen van onze stichting op orde te krijgen. Omdat we wel goed willen ventileren in het 
kader van de maatregelen m.b.t. corona staan de ramen open. In de winter is dat best fris. U kunt 
hier rekening mee houden bij de kledingkeuze van uw kind. Een extra dikke trui of een extra laagje 
onder een tui is geen overbodige luxe. De verwarming werkt wel gewoon op volle kracht, ondanks 
een flinke gasrekening.  
 
Schoolzuivel 
Van 31 januari 2021 t/m 1 juli 2022 krijgen wij een keer per week zuivel geleverd zodat alle kinderen 
twee keer per week zuivel kunnen nuttigen. Met Schoolmelk zorgen we 
dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door 
kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende 
drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt 
aangeboden door Friesland Campina en wordt ondersteund door de 
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.  
 
In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / 
wil drinken.  

o 20 weken, 2 dagen per week.  
o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 
o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 
Als uw kind hier gebruik van wil maken dan vragen we u in de eerste week van februari op 
donderdag en vrijdag een lege beker mee te geven. In het wekelijkse schoolfruitbericht op Parro 
zullen we u hierover verder informeren. 
 
Loes adviseert ouders 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de kalender van Loes, een initiatief van de GGD, met veel 
interessante webinars. 
  
 

Zandbakzand 
Eind vorig jaar werden we door een attente ouder geattendeerd 
op het verouderde zandbakzand op ons schoolplein. Na contact te 
hebben gezocht met de gemeente Hof van Twente bleek dit 
inderdaad al meerdere jaren niet vervangen. Afgesproken daarbij 
is dat de Gemeente dit voorjaar het zand gaat vervangen.  

 
Cito en Rapporten 
Op dit moment worden in de groepen 3 t/m 8 de halfjaarlijkse toetsen afgenomen. De informatie die 
ons dit geeft gebruiken wij om uw kind zo optimaal mogelijk verder te brengen in zijn of haar 
ontwikkeling. De uitslag van deze toetsen wordt met u besproken op de 10-minutengesprekken in de 
tweede week van maart. Op 15 februari (groep 8) en 3 maart (groep 7) krijgen onze leerlingen het 
eerste rapport mee naar huis.  
 
Agenda januari/februari 

25-01 MR-vergadering 

05-02 Oud papier 

08-02 OR-vergadering  

15-02 1e rapport groep 8 



16-02 Adviesgesprekken groep 8 

18-02 Carnavalsfeest (leerlingen 12.00 uur vrij) 

18-02 12.00 uur start voorjaarsvakantie (t/m 28 februari) 

19-02 Oud papier 

28-02 Studiedag team (meer info in de volgende nieuwsbrief) 

01-03 Weer naar school om 08.25 uur 

01-03 Audit (meer info in de volgende nieuwsbrief) 

 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 


