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Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn afgelopen maandag rustig gestart. Alle leerkrachten waren aanwezig en ook bijna 
alle kinderen. Al die opgewekte gezichten die ik ’s ochtends zie, maken me blij.  
 
Voor de vakantie hoopten we nog dat de intensiteit van Covid-19 zou afnemen. Jammer 
genoeg is dat niet het geval en vraagt het virus nog steeds alertheid van ons allen. U heeft 
hier al informatie over ontvangen in de eerste ouderbrief van donderdag 13 augustus jl.  
De persconferentie van Mark Rutte en Femke Halsema heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat 
we de RIVM richtlijnen streng na te moeten leven. Dus houd aub 1,5 meter afstand en kom 
de school niet binnen. Vanaf maandag moeten externen die van mij toestemming hebben 
om het gebouw binnen te komen zich registreren bij de balie. Personeel laat zich bij klachten 
onmiddellijk testen en blijft thuis tot de uitslag bekend is.  
 
De komende tijd zullen we ook aandacht besteden aan de ventilatie op de scholen zodat we, 
voor de winter, ook hier zekerheid over kunnen geven.  
 
Via deze brief breng ik u op de hoogte van een aantal zaken: 
 
Jaarkalender 2020-2021 
 
We zijn bezig met het afronden van jaarkalender. Het streven is om deze op vrijdag 28 
augustus mee te geven aan uw kind of uit te delen aan de ouders die ’s morgens bij de 
school zijn. 
 
Ouder- en kindadviseur 
 
Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van uw kind? Of heeft u zorgen over de 
situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam 
verbonden. Hier kunt u altijd terecht. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn 



onafhankelijk van school, afspreken kan telefonisch op afspraak: telefonisch of buiten op de 
luifel van de school. 
Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 
teruggetrokken gedrag), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of 
ouderproblematiek zoals verslaving. Bel , app of sms eens met ouder- en kindadviseur La-
Toya Renardus of en maak een afspraak ergens in de wijk. Samen kijkt u dan wat er speelt en 
welke ondersteuning bij u past. Wil je gewoon informatie en advies? Gesprekken of 
begeleiding van de jeugdpsycholoog of misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf 
rechtstreeks contact opnemen met La-Toya Renardus op 06-55840861 of via 
l.renardus@oktamsterdam.nl .  
De OKA is elke donderdag ochtend van 09.00-12.30 aanwezig op school (op afspraak). 
 
 
Hoe geven wij les op de Fiep 
 
Alle scholen van Stichting KBA Nw West werken volgens het Expliciete Directe 
Instructiemodel (EDI). Dit doen wij ook op de Fiep. Dit model helpt leerlingen stapsgewijs en 
actief de leerstof eigen te maken. Hierdoor kunnen alle leerlingen succeservaringen opdoen. 
Hoe we dit doen kun je zien op het bijgevoegde filmpje. 
https://stkba.nl/hoe-geven-wij-onderwijs. 

 
Informatie avond op 3 september 
 
Aangezien er geen ouders de school in mogen én we een samenkomst met een grote groep 
volwassenen zeer onverstandig vinden, wordt de jaarlijkse informatie avond anders 
georganiseerd en wel als volgt. 
 
1. 
Op dinsdag 1 september ontvangt u van mij via social schools een link met een filmpje over 
algemene zaken van de Fiep. U kunt daarbij denken aan de bijzonderheden en plannen voor 
dit jaar en aan de besteding van de ouderbijdrage. 
 
2. 
Op dinsdag 1 september ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind via social schools een 
hand out of een opname van een power-point presentatie over leerjaargerichte zaken en 
aangelegenheden.  
 
 
3. 
Uiterlijk vrijdag 28 augustus  ontvangt u van de leerkracht(en) een uitnodiging voor een 
zoomoverleg. Het zoomoverleg zal plaatsvinden tussen woensdag 2 september en woensdag 
9 september as. Tijdens dit gesprek op afstand geeft de leerkracht (en) van uw kind een 
toelichting op de powerpoint presentatie en beantwoordt de leerkracht(en) eventuele 
vragen. Elk leerjaar bepaalt zelf de datum en het tijdstip. 
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Tot slot hoop ik op een prettige samenwerking in 2020-2021. En als u nog vragen heeft, kunt 
u die via social schools doorgeven of u kunt een afspraak maken bij de administratie voor het 
spreekuur op woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur. 
 
Geniet van een fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 
 


