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Versoepelingen 
Vanaf vandaag en met name na 25 februari mogen we ook in het onderwijs gelukkig maatregelen los 
gaan laten. Dat betekent dat we op de Albatros na de vakantie kunnen stoppen met werken in 
‘groepsbubbels’. De zogenoemde cohortering verdwijnt. Daar zijn we heel blij mee! Zo kunnen we 
binnenkort weer starten met LIST-lezen, waarbij onze leerlingen ’s ochtends in niveaugroepjes lezen 
en kunnen we ook weer onze talentmiddagen gaan organiseren. Op onze studiedag van maandag 28 
februari overleggen we met ons team hoe we dit in de komende periode weer goed vorm kunnen 
gaan geven. 
 
Ook ouders mogen weer naar binnen. U bent van harte welkom op de Albatros. De oudergesprekken 
van 8 en 9 maart worden op school gehouden in het klaslokaal van de leerkracht van uw kind.  
Er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden en afstand houden is niet meer noodzakelijk 
maar wel een advies. 
 
Het zelfstandig naar binnen lopen van onze leerlingen om 08.25 uur willen we graag behouden. We 
hebben in de afgelopen 1,5 jaar gezien hoe belangrijk het voor kinderen is om zelfstandig en 
zelfredzaam te zijn op school. Afscheid nemen op het plein is daar een goed voorbeeld van en een 
positieve stimulans voor de autonomie van onze leerlingen. Onze leerkrachten komen elke ochtend 
om 08.20 uur op het plein. Als de bel gaat om 08.25 uur gaan de kinderen naar binnen onder 
begeleiding van de leerkracht. 
  
Voor de ouders van onze leerlingen uit groep 1 en 2 gaan we inloopmomenten organiseren en voor 
alle groepen kijkmiddagen rondom thema’s en talentmiddagen. Hoe we dit precies vorm willen gaan 
geven hoort u nog van ons. Op de studiedag van 28 februari praten we hierover met ons team.  
 
Toch blijven we ook voorzichtig. Corona is niet weg en nog steeds zijn leerlingen en leerkrachten 
besmet met het virus. Er zijn helaas onvoldoende vervangers om leerkrachten te vervangen die 
vanwege ziekte of quarantaine afwezig zijn. De quarantaineperiode is wel verkort naar 5 dagen. 
Belangrijk blijft wel dat iemand ook daadwerkelijk 24 uur klachtenvrij is. Het dringende advies voor 
leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen 
blijft. Onze leerlingen krijgen na de vakantie weer nieuwe zelftesten mee naar huis. 
 
Als afsluiting nog even een quote van Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad (overkoepelende 
organisatie voor het primair (basis) onderwijs: ,,De PO-Raad is blij dat er ook in het onderwijs 
maatregelen kunnen worden versoepeld in lijn met de versoepelingen in de maatschappij. Toch is de 
situatie nog alles behalve normaal op basisscholen: veel leraren, schoolleiders en ondersteuners 
lopen op hun tandvlees en doen er alles aan op de boel op school draaiende te houden. We moeten 
daarom ook met elkaar nadenken over hoe we het onderwijs in willen richten nu corona langer 
onderdeel van ons leven blijft.” 
 
Studiedag 28 februari (uit de vorige nieuwsbrief) 
Op onze studiedag van 28 februari gaan we bezig met de implementatie van een nieuwe methode 
voor begrijpend lezen. We zien in de resultaten van de afgelopen jaren dat we hierbij extra 
handvatten nodig hebben om de kinderen nog beter de vaardigheden behorend bij goed 
leesonderwijs aan te kunnen leren. De methodiek van Beter Bijleren is hier uitermate geschikt voor. 
Ons team krijgt deze ochtend een training zodat we in de tweede helft van dit schooljaar al goed 
gebruik kunnen gaan maken van deze methode en werkwijze. 



 
Audit  
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zou op 1 maart op onze school een audit worden afgenomen 
door een auditorenteam van onze stichting. Vanwege de nu nog hoge besmettingsgraad op 
bassischolen onder leerlingen en leraren zijn de geplande audits van maart verplaatst. Dat vinden we 
jammer maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk. Zodra we weten wanneer wij aan de beurt 
zijn zullen we dat met u delen via de nieuwsbrief.  
 
Groep 2 wordt groep 1b/2 
Dit wordt ook op Parro gewijzigd zodat ouders van leerlingen die nu nog in groep 1 zitten ook de 
juiste informatie krijgen. 
 
Activiteiten voorjaarsvakantie 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de Reggehof met het aanbod in de 
voorjaarsvakantie. De Buurtsportcoaches van Hof van Twente organiseren op dinsdag 22-02-2022 
van 9.15 – 12.00 uur het evenement Sportspektakel voor kinderen van 4 t/m 10 jaar in sporthal de 
Mossendam. Aanmelden kan via deze link: https://www.hofactief.nl/activiteiten/sportspektakel-
goor-22-02-22/ 
 
Lerarentekort 
Zoals u inmiddels ervaren heeft wordt het tekort aan leraren ook in onze regio steeds meer 
zichtbaar. Daarom is een herstarterstraject in het leven geroepen: 
Weer voor de klas? Heb je een PABO-diploma maar sta je nu niet voor de klas? Twijfel je of je (weer) 
les kunt gaan geven? Dan is het herstarterstraject misschien iets voor jou. In het volgende filmpje ziet 
u hier meer over: https://vimeo.com/560321179?ref=em-share 
 
Vakantie 
Na een geslaagde Carnavalsochtend met prachtig verkleedde kinderen, polonaise, bingo en 
lekkernijen is de voorjaarsvakantie begonnen. Wij wensen ouders en kinderen een fijne vakantie. 
Veel plezier, rust lekker uit en we zien graag iedereen gezond weer terug op dinsdag 1 maart. 
 
Agenda februari/maart 

19-02 Oud papier 

28-02 Studiedag team  (leerlingen vrij) 

01-03 Weer naar school om 08.25 uur  

01-03 Audit  

03-03 1e rapport groep 1 – 7  

05-03 Oud papier 

08-03 Ouder- en kindgesprekken  

09-03 Ouder- en kindgesprekken 

18-03 Pannenkoekendag (groep 5/6 & De Wheehof) 

19-03 Oud Papier 

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