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HEROPENING SCHOOL 
Afgelopen week heeft u bericht ontvangen over de 
heropening van de school. Binnen en buiten de school 
zullen wij er alles aan doen om te handelen volgens de 
richtlijnen van de RIVM. Ook met de overblijf hebben 
wij goede afspraken gemaakt zodat iedereen veilig zijn 
werk kan doen.  
Bewegingen in de school worden tot een minimum 
beperkt en er is een buitenspeelrooster gemaakt met 
speelzones om de groepen uit elkaar te houden.  
Wij hebben ervoor gekozen om de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 geen mondkapje te laten dragen omdat 
we de bewegingen binnen de school tot een minimum 
beperken. Mochten zij er zelf voor kiezen er wel een te 
dragen dan respecteren wij dat natuurlijk.  
 

Helaas zijn ouders nog steeds niet welkom in de school 
of op het schoolplein (met uitzondering van de 
overblijfmedewerkers en ouders van groep 1/2A op het 
kleine schoolplein aan de rand van de heg) en zullen de 
kinderen nog steeds volgens de voor de lockdown 
geldende in- en uitgangen de school in en uit gaan. 
Om contactmomenten tussen ouders en leerlingen te 
beperken verzoeken wij u uw kinderen door één 
ouder/verzorger te halen/brengen en kinderen in de 
bovenbouw zoveel mogelijk zelfstandig naar school te 
laten komen. Wij verzoeken u ook om de 1,5m regel om 
de school in acht te nemen. 
 
De leerlingen zijn verplicht om vanaf maandag weer op 
school te komen en de reguliere leerplicht is dan ook 
van kracht. De leerplicht zal worden geïnformeerd als 
er sprake is van ongeoorloofd afwezig. Voor leerlingen 
van de basisschool geldt dat zij bij een 
neusverkoudheid (dit wordt mogelijk nog aangepast 
naar aanleiding van het eerstkomende OMT-advies) 
gewoon naar school mogen. Ook in het geval van 
chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts 
kan een leerling naar school.   
Mocht een gezinslid positief zijn getest dan dient u de 
school op de hoogte te brengen en uw kind(eren) 5 
dagen thuis te houden. Als u ze na deze 5 dagen 
eventueel laat testen en deze is negatief dan mogen ze 
terug op school komen. Als u de kinderen niet laat 
testen dan mogen zij pas weer na 10 dagen terug naar 
school komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij eventuele afwezigheid van een leerkracht in verband 
met quarantaine en/of besmetting of vanwege andere 
klachten zullen wij u op de hoogte brengen en kijken op  
welke wijze het onderwijsaanbod kan worden ingevuld 
en of afstandsonderwijs wel/niet mogelijk is. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter alle 
schoolspullen maandag bij zich heeft zoals de 
leerboeken, werkboeken, schriften eventuele 
Snappet tablet etc.  
 
We gaan weer een bijzondere tijd tegemoet en hopen 
dat een en ander rustig zal verlopen qua thuis moeten 
blijven van leerkrachten en leerlingen.  
 

TRAKTATIES 
Er mogen alleen voorverpakte traktaties worden 
uitgedeeld door de jarige kinderen. 
  

OVERBLIJF  
Ook de overblijf zal vanaf maandag weer van  

start gaan. U kunt op  de SchouderCom 

overblijfregistratie aangeven welke dagen hij/zij komt 

(indien geen vaste dagen). Mocht uw zoon/dochter 

vaste dagen overblijven en niet komen wilt u dit dan 

melden via tso@albatros.asg.nl zodat de 

overblijfcoördinator hiervan op de hoogte is. 

Mocht uw zoon/dochter incidenteel over moeten blijven 

en heeft u geen strippenkaart meer dan kunt u 25,- 

overmaken op NL22INGB0000 060637 Inz. OBS De 

Albatros onder vermelding van Overblijf en naam 

kind(eren). Losse overblijf is 3,50 per leerling. Dit kunt u 

dan ook overmaken op dit rekeningnummer onder 

vermelding Overblijf en naam leerling. Er kan alleen 

gebruik gemaakt worden van de overblijf als het kind 

geregistreerd staat bij Flexikids. 

 

De voor- en naschoolse opvang van Flexikids is alleen 
open voor kinderen van de noodopvang van ouders 
met een cruciaal beroep.  

 
EXTRA TRUI/VEST MEE IVM VENTILATIE 
Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten de lokalen 
“gelucht” worden in de pauzes en staan de ramen 
regelmatig op een tochtstand in verband met de 
ventilatie in deze Coronatijd. Het is daarom raadzaam 
om uw zoon/dochter een vest of trui mee te geven voor 
het geval hij/zij het koud krijgt hierdoor, zeker als hij/zij 
dicht bij een raam zit.  

 

Agenda: 
Maandag 8 februari: weer naar school 

Roostervrije middag 19 febr. Vervalt is een    

lesmiddag 
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W4KANGOEROE VERVALT 
De afgelopen jaren deden we mee met de wereldwijde 
rekenwedstrijd W4Kangoeroe op   maart.  De 
rekencommissie heeft besloten om hier dit jaar niet aan 
deel te nemen. De Grote Rekendag gaat vooralsnog 
wel door.  
 
 

ROOSTERVRIJ/STUDIEDAG 
De roostervrije ochtend van 3 februari komt te 
vervallen. Deze ochtend wordt een lesdag en er zal dan 
ook noodopvang zijn. Dit geldt ook voor vrijdagmiddag 
19 februari. Onder voorbehoud is er op 29 maart een 
studiedag.  
 

 
TIPS VOOR DE KINDEREN 
 
WAT IS DE 
MUSEUMJEUGDUNIVERSITEIT? 

Verschillende musea organiseren ieder half jaar een 
reeks colleges, speciaal voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar. De colleges duren een uur en hebben altijd een 
leuk, gek, bijzonder of spannend onderwerp. 
 
Wat kan je dit voorjaar ontdekken? 
Leer via een livestream hoe dieren hun tanden poetsen 
of juist alles over het vaccin tegen corona. Ontdek 
bijvoorbeeld in Amersfoort alles over de werking van 
spiegels, of luister in Den Haag hoe Annabelle 
Zandbergen, presentator van het Jeugdjournaal, kiest 
uit al het nieuws. 
 
Praktische informatie 
De colleges gaan bijna beginnen. Schrijf je snel in, want 
vol = vol! Klik door op 
 https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereekse
n/  
 
 
TIP: Mochten de colleges al volgeboekt zijn, kijk dan bij 
steden in de buurt! 
 

 
 
 

 
 
 

Kom tijdens de lockdown lekker de benen 
strekken tijdens 1 van de leuke uitgekozen 
wandelroutes! 

 
Helaas zijn tijdens deze lockdown alle locaties van Stad 
& Natuur gesloten. Maar iedereen is natuurlijk wel van 
harte welkom om op eigen gelegenheid een wandeling 
te komen maken! 
 
Stad & Natuur heeft alvast 5 toffe locaties uitgekozen 
waar je leuk kunt wandelen. Deze wandelingen starten 
bij 1 van de locaties van Stad & Natuur en zijn geschikt 
voor jong en oud! 
Daarnaast zijn er ook nog 3 leuke speurtochten 
beschikbaar voor verschillende locaties van Stad & 
Natuur. 

 
 
TIP: kijk ook eens op onze eropuitpagina voor 
leuke uitjes in de buurt! 
 
https://www.stadennatuur.nl/stad-en-
natuur/nieuws/kerstvakantie-2020.html  
 
 

ZET ALS JE VAARDIGHEDEN IN BIJ DE 
UITDAGENDE PROEVEN VAN DE 
EXPEDITIE ROBINSON IN OUTDOORPARK 
SEC ALMERE! 
Outdoorpark SEC Almere organiseert hun eigen 
Expeditie Robinson! 
Deze expeditie zit vol avontuur en spannende 
uitdagingen. Doorsta verschillende proeven, zoals de 
welbekende vuurproef waar je je touw doorgebrand 
moet krijgen voordat je door mag! 
Leg de verschillende parcours af en ga al rennend over 
de hindernisbaan. En wie weet vind je de schatkist. 
Lukt het jou om hem te openen? 
 
Dit uitje zit vol uitdagingen dus iedereen kan een 
bijdrage leveren. Of je nou een super goed geheugen 
hebt of juist heel sportief bent, het zijn allemaal goede 
vaardigheden die je kunt gebruiken om de expeditie te 
voltooien! 
 
De expeditie is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 
12 jaar en zal ongeveer 2,5 uur duren. 
 

 
 
 
 

https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/
https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit
https://www.stadennatuur.nl/stad-en-natuur/nieuws/kerstvakantie-2020.html
https://www.stadennatuur.nl/stad-en-natuur/nieuws/kerstvakantie-2020.html


 

MAAK EEN VOEDERPLANK MET 
WALNOTEN MET DEZE 
OERRRBUITENBREAK TIP. LEUK TIJDENS 
HET THUISONDERWIJS! 

 
Tijdens de lockdown geeft OERRR elke dag een dikke 
buitenspeeltip voor kinderen! Bijvoorbeeld hoe je een 
voederplank maakt voor de vogels met walnoten erop. 
 
De beschrijving van deze én alle andere 242 leuke tips 
vind je op de website van OERRR! Klik hieronder 
gelijk door! 

Naar de website 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speeltips?utm_source=kidsproof&utm_medium=display&utm_campaign=oerrrr&utm_content=speeltips

