
 

 

 

        Amsterdam, 13 augustus 2020  

 

Betreft: schooljaar 2020-2021, ouderbrief 1 

 

Beste ouders / verzorgers,  

 

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. We kijken er naar uit alle kinderen weer gezond en 

wel op de Fiep te mogen ontvangen.  

In deze brief informeren wij u over de regels en afspraken die gelden op de Fiep vanaf maandag 17 

augustus.  

Veiligheid en fysiek contact 
De Fiep hanteert de richtlijnen van het RIVM.  
 
De volgende maatregelen zijn van kracht: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• Leerlingen en personeel* blijven thuis bij klachten van verkoudheid, loopneus, niezen, 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging en koorts. 
*Personeel laat zich bij klachten testen. 
 

Fysiek contact  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Iedereen wast goed en meerdere keren per dag zijn/haar handen voor ten minste 20 

seconden. 
• Er worden geen handen geschud. 
• Hoesten/niezen in de ellenboog. 
• Zo min mogelijk aan je gezicht zitten. 

 
Hygiëne 

We houden ons aan de regels van het RIVM.  U kunt hierbij denken aan:  

• Handenwassen met water en zeep.  

• Gebruik van papieren handdoekjes. 

• Oppervlakten reinigen met water en zeep. 

• Er is aandacht voor extra ventilatie.  

 

Alle afspraken kunt u nalezen op https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.  

 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen


Aanwezigheid leerlingen 
We gaan er vanuit dat alle kinderen aanwezig zijn vanaf 17 augustus.  Afwezigheid met een oneigenlijke 

reden wordt gemeld bij leerplicht.  

 

Ouders en de school 
Helaas mogen de ouders nog steeds de school en de speelplaats niet betreden.  Oudergesprekken 
vinden digitaal plaats of kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten 
plaatsvinden. Het spreekuur van de directeur vindt plaats in de BOR op woensdag van 8.30 tot 9.30. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via de administratie.  
Omdat u als ouder de leerkracht van uw kind nu niet ziet, willen we u vragen absentiemeldingen te 

doen via Social Schools. Opmerkingen en vragen kunnen gesteld worden via Social Schools. 

Halen en brengen van uw kind: 
We maken gebruik van verschillende ingangen en start- en eindtijden. Hieronder het overzicht:  
 

Midden- en bovenbouw:      

Ingang voetbalveld:                                              Uitgang voetbalveld: 
Groepen 3 om  8.25  uur                                     Groepen 3 om 14.45 uur – woe om 12.30 uur 
Groepen 4 om  8.23  uur                                     Groepen 4 om 14.40 uur – woe om 12.25 uur  
Groepen 5 om  8.20  uur                                     Groepen 5 om 14.35 uur – woe om 12.20 uur  
 

Ingang Overschiestraat:                                          Uitgang Overschiestraat: 
Groepen 6 om  8.25  uur                    Groepen 6 om 14.45 uur – woe om 12.30 uur 
Groepen 7 om  8.23  uur                       Groepen 7 om 14.40 uur – woe om 12.25 uur 
Groepen 8 om  8.20  uur    Groepen 8 om 14.35 uur – woe om 12.20 uur 
 
Bij beide ingangen staat iemand van school. De kinderen moeten een rij maken op een aangegeven 

plek en mogen als groep naar binnen als de medewerker van school dit aangeeft. De 

groepsleerkracht wacht de kinderen in de school op.  

Kleuters: 
De kleuters worden opgevangen bij het hek door iemand van de school.   

Groep 1/2a (voorburgstraat) en groep 1/2c (voetbalveld) om 8.20 uur brengen en om  14.40 uur 

ophalen (woensdag om 12.20 uur).  

Groep 1/2b (voorburgstraat) en groep 1/2d (voetbalveld) om 8.25 uur brengen en om     14.45 uur 

ophalen (woensdag om 12.30 uur) 

Groep 1/2e  gebruikt de ingang aan de Overschiestraat. U brengt uw kind tussen 8,30 en 8.40 uur en 

u haalt uw kind op om 14.50 uur (op woensdag om 12.35 uur).  

Belangrijk: 

- Breng uw kind precies op de aangegeven tijd 

- Houdt afstand van andere ouders 

- Ga meteen weer weg na het brengen of halen  

 

Lesaanbod 

We starten maandag met het reguliere lesprogramma. De gym-, muziek- en Bevo-, flexlab- en 



zwemlessen gaan gewoon door. We organiseren de komende periode geen groepsactiviteiten buiten 

de school. De schooltuinen vinden na schooltijd plaats. De ouders en kinderen worden uitgenodigd 

om na schooltijd de tuinen te bezoeken voor onderhoud en het ophalen van de oogst. De Day a 

Week start vanaf de tweede schoolweek. De kinderen van de Fiep kunnen de lessen op de voor hun 

bekende locatie bijwonen. 

Noodopvang 

De noodopvang is gestopt per 8 juni 2020. 
 
Buitenschoolse opvang 
De kinderen die naar de BSO gaan, worden op de reguliere BSO tijden (14.45 of 12.30 uur) opgehaald 
van de Fiep. De kinderen verzamelen zich op de bekende plek.  
 

Fietsen  

Kinderen zetten hun fiets zelf (geen ouders) in het rek op het schoolplein neer en gaan dan direct 

naar de afgesproken verzamelplek. Bij het uitgaan van de school pakken de kinderen de fietsen en 

lopen dan direct van het schoolplein af naar huis. Kinderen die niet zelf hun fiets kunnen weg zetten, 

zetten hun fiets in de rekken buiten het schoolplein. 

 

We zijn ons er van bewust dat u veel informatie ontvangt en dat het heel vervelend is dat u niet met 

uw kind mee de school in kan. We doen onze uiterste best om uw kind zich welkom te laten voelen.  

 

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit Social Schools 

bericht.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Fiep Westendorpschool  

  

 

 


