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GEFELICITEERD 
 
Alvast gefeliciteerd en een gezellige verjaardag: 
 
25 april  Belle  groep 6B 
27 april  Amandeep groep 8A 
27 april  Lois  groep 1/2A 
27 april  Lilly  groep 6A 
30 april  Kyano  groep 4/5 
30 april  Hozayfa groep 7A 
2 mei  Nour  groep 1/2A 
2 mei  Ayzah  groep 4 
3 mei  Tobias  groep 4/5 
4 mei  Nora  groep 1/2B 
6 mei  Danique groep 5 
8 mei  Antoni  groep 4 
8 mei  Boaz  groep 4/5 
9 mei  Noa Lynn groep 1/2B 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEER NAAR SCHOOL 
Conform het besluit van het kabinet kunnen de 
leerlingen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) naar 
school. Uw kind gaat voor de helft van de tijd onderwijs 
op school krijgen. Deze maatregel duurt in ieder geval 
tot 1 juni. 
 
Na overleg met het team en de MR is er afgesproken 
dat alle groepen in tweeën worden verdeeld. Dit 
betekent dat we 2 groepen hebben op school (groep A 
en B).  

Bij de indeling is er gekozen voor de alfabetische 
volgorde en rekening gehouden met broertjes en 
zusjes. Alle leerlingen uit één gezin zullen samen naar 
school kunnen. Er is geen rekening gehouden met 
vriendjes/vriendinnetjes en daarover is ook geen 
discussie mogelijk.  
In verband met de constructie die wij nu bedacht 
hebben, zal het afstandsonderwijs voor nu komen te 
vervallen*. De dagen die de leerlingen niet naar school 
hoeven, worden gebruikt als verwerking en herhaling 
van de stof die ze de dag daarvoor hebben gekregen. 

Wij starten op dinsdag 12 mei zodat wij maandag 11 
mei alle organisatorische zaken binnen de school 
kunnen regelen. Maandag 11 mei zijn de kinderen dus 
nog vrij. 

De 1e week (11 t/m 15 mei) zullen de groepen A op 
dinsdag en donderdag naar school gaan en de groepen 
B op woensdag en vrijdag.  

De 2e week (18 t/m 22 mei) zal groep A op maandag 
komen en groep B op dinsdag de rest van de week 
geen school in verband met Hemelvaart. 

De 3e week (25 t/m 29 mei) zullen de groepen A op 
maandag en donderdag les krijgen en de groepen B op 
dinsdag en vrijdag (woensdag geen school en de 
studiedag van 25 mei komt dus te vervallen) 

Wat betreft de schooltijden gaan wij een continurooster 
hanteren van 8.30 tot 13.30 uur. Kinderen moeten dus 
naast het 10-uurtje ook een lunch meenemen. 
Bij het halen en brengen van uw kind verzoeken wij u 
achter het hek te staan. In verband met 
besmettingsgevaar mogen ouders niet op het 
schoolplein en in het schoolgebouw. Om te voorkomen 
dat er teveel ouders en leerlingen tegelijk aanwezig zijn 
bij het halen en brengen, geven wij het advies om de 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zoveel 
mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan.  

Agenda: 
Maandag 11 mei: Vrije dag 

Dinsdag 12 mei: Weer naar school 

Woensdag 20  en 27 mei: Vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wilt u uw kind instrueren over de ingang waar ze naar 
binnen moeten komen. 

Achter het hek/heg zijn de ouders zelf verantwoordelijk 
voor het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.  

 De groepen 1/2A en 3A maken gebruik van de 
buitendeuren van het lokaal aan het kleine 
plein om het lokaal in en uit te gaan. De ouders 
mogen niet het kleine plein op maar zwaaien 
eventueel vanachter de heg.  

 De leerlingen van de groepen 1/2 B en 1/2C 
zullen door juf Ellen en juf Ianthe worden 
opgehaald uit het Albabos, ouders achter de 
heg of het zijhek naast de glijbaan om te 
zwaaien,  

 Groep 3B maakt gebruik van de hoofdingang.  

 Groep 4 maakt gebruik van de ingang van de 
klas op het grote plein (geen ouders op het 
plein) 

 De groepen 4/5* en 5 maken gebruik van de 
ingang op het grote plein naast het lokaal van 
juf Simone.  

 De groepen 6 maken gebruik van de zijingang 
naast juf Irene en wachten op het grasveldje 
ervoor.  

 De groepen 7 en 8 maken gebruik van de 
nooduitgang tussen het lokaal van meester 
Huub en juf Isabel. De kinderen van groep 7 
wachten op het grasveldje met de heuvel, de 
leerlingen van groep 8 wachten op het 
voetbalveldje tot ze worden opgehaald door de 
leerkrachten. 
 

Wat betreft de 1.5 meter regel willen wij benadrukken 
dat er tussen de leerlingen geen 1.5 meter afstand 
gehouden hoeft te worden. Tussen de personeelsleden 
en de leerlingen zullen wij wel zoveel mogelijk 1.5 
meter afstand houden. Wilt u dit ook met uw 
zoon/dochter communiceren en tot slot zullen wij 
tussen de personeelsleden altijd proberen 1.5 meter 
afstand te houden. 
 
Voor wat betreft de gezondheid en hygiëne zal de 
school er voor zorgdragen dat de voorschriften van het 
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij 
aan: hoesten en niezen in de binnenkant van je 
elleboog, er worden geen handen geschud, handen 
zoveel mogelijk wassen (tenminste 20 s.), als er sprake 
is van symptomen van het coronavirus blijf je thuis. 
Mocht een leerling op school komen met symptomen, 
dan neemt de schoolleiding contact met u op om uw 
kind op te komen halen.  

 
* Niet alle leerkrachten mogen/kunnen werken. Als er 
geen leerkracht beschikbaar is voor een groep wordt 
gezocht naar een invaller. Mocht dit niet lukken, dan 
zullen wij zoveel mogelijk onderwijs op afstand voor 
deze groep blijven geven. Juf Soraya van groep 4/5 
behoort bij de risicogroep. Zij kan de school niet 
bezoeken. Voor haar is een invaller aangevraagd. 
Mocht deze niet beschikbaar zijn dan zal juf Soraya les 
op afstand blijven geven en kunnen deze kinderen 
helaas nog niet naar school komen. Dit geldt ook voor 

juf Monique van groep 4. Wij houden u hiervan op de 
hoogte. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u het spannend vindt 
om uw kind weer naar school te laten gaan. Mocht u uw 
kind(eren) hierdoor thuis willen houden, dan hebben we 
op dit moment geen alternatief hierin en krijgt uw kind 
dus geen onderwijs. Wij raden u in dat geval aan om 
met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan. 

De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale 
beroepen blijft bestaan.  

Bijeenkomsten met meer dan 30 personen zijn nog 
steeds niet toegestaan. Dat betekent dat we tot nader 
order geen ‘grote’ bijeenkomsten als vieringen zoals het 
Midzomerbuurtfeest kunnen orgaiseren. Ook de  
schoolreisjes en het schoolkamp gaan helaas niet door.  
Voor groep 8 zijn wij op het moment aan het bedenken 
hoe wij op een goede manier aandacht kunnen geven 
aan het afscheid van deze leerlingen.  

Omdat het contact met u als ouder niet meer bij de deur 
of in school plaats kan vinden met de leerkracht, kunt u 
deze altijd via SchouderCom benaderen. Voor overige 
vragen kunt u natuurlijk altijd bellen of een mailtje 
sturen naar administratie@albatros.asg.nl  

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en 
wensen u alvast een fijne vakantie. 

Zorg alstublieft goed voor elkaar en blijf gezond! 

Team OBS De Albatros 

 

HYGIËNE HELPT – SVP THUIS DEZE LES 

VAST THUIS LATEN MAKEN (bovenbouw) 

 

 

 

 

Hygiëne helpt! Ook om het coronavirus 

terug te dringen. Maar waarom zijn die 

hygiënemaatregelen zo belangrijk? En 

wat is het coronavirus precies? Om 

leerlingen in het basisonderwijs van 

alles hierover te laten ontdekken is de 

digitale les Corona ontwikkeld met veel 

interactieve, afwisselende opdrachten. 

 

Leerlingen kunnen de opdrachten 

zelfstandig maken, zowel thuis als op 

school. De totale les duurt 45 minuten, 

waarin de basis en het belang van 

goede hygiëne wordt uitgelegd en de 

mailto:administratie@albatros.asg.nl


vragen rondom het coronavirus worden 

behandeld. 

   

 

 

  

Waar gaat deze les over? Kinderen leren… 

 wat een virus is, hoe het zich verspreidt en wat het 

doet met je lichaam; 

 hoe je elkaar kunt besmetten en wat ‘broodje aap’ 

verhalen zijn; 

 welke klachten typisch zijn voor mazelen en welke 

voor corona; 

 waarom de hygiënemaatregelen zo belangrijk zijn; 

 wat zij kunnen doen om te helpen het coronavirus niet 

te verspreiden; 

 hoe we ervoor kunnen zorgen elkaar niet te 

besmetten; 

 waarom je afstand moet houden en hoe je dat het 

slimste doet; 

 wat het belang is van een goede weerstand. 

  

  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR DE VAKANTIE 

NATIONALE MUSEUMWEEK 
Museumkids heeft een speciale challenge! Doe je mee 
met de Tikkit Talk Challenge bij PIT 
Veiligheidsmuseum? Maak een vlog over het pronkstuk 
de POSTER: WELKOM IN HET VRIJ NEDERLAND en 

win een VIP-bezoek met 5 vriendjes! Kijk voor 
meer informatie 
op https://museumkids.nl/ en https://www.pitveiligheid.nl
/zien-en-doen/tentoonstellingen/museumweek-tikkit-
talk-challenge 

 
FOEI THUIS TIPS 
Hoe braaf is jouw kind? In deze thuistest kan je je kind 
testen op braafheid en zelfbeheersing? Wat heb je 
nodig? Een snoepje (of andere lekkernijen), muziek 
(bijvoorbeeld van onze spotify!), een stoel, teken- of 
verfspullen, papier. Bekijk samen de educatiefilm en 
lees de lesbrief. 

En… Let the test begin! 

TEST 

EDUCATIEFILM 

https://www.visitalmere.com/nl/thuisagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://museumkids.nl/
https://www.pitveiligheid.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/museumweek-tikkit-talk-challenge
https://www.pitveiligheid.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/museumweek-tikkit-talk-challenge
https://www.pitveiligheid.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/museumweek-tikkit-talk-challenge
https://drive.google.com/file/d/1EICzHtRyS7jiMHMudRQMCpwLBOxD8nPj/view?fbclid=IwAR0dyNcxaiChWymedKnA-a-fWt7gowCe0QHUA9eRUxyXHyWOh9NVDhoJN_g
https://vimeo.com/255570707
https://www.visitalmere.com/nl/thuisagenda
https://eds7.mailcamp.nl/url.php?info=OTVQS3NicmU5cDc2bTZvUXI1UzgwRGFUUUZQL3VidWgvd20vanJjRWV4dTlseUhsQjkxTW53NzFmeGlNT1g1S01BM2s0QnQvb2E5V203ZXJ4TXhFMXpXczRFZjB4bHVXTmtvTEdsTXhERGk3Z1AzVHdyY0JaVU96NmRZYnl5RlllK0RnWUFTbFpmbnorNW1heFBpWUsrdHd3UytabGtpR0daRkxUTG1ubkw0PQ==&L=5086&F=H


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


