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Betreft: schooljaar 20-21, ouderbrief 3 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn al weer twee weken bezig en dat voelt goed! Via deze brief breng ik u op de hoogte 
van een aantal zaken: 
 
Covid-19 
Ik begin met de laatste info aangaande de Covid maatregelen op de Fiep: 
 

• Een aantal collega’s met milde klachten heeft zich afgelopen week laten testen. Dit is 
een afspraak. Dat betekent wel dat die leerkrachten thuis blijven, totdat de uitslag 
bekend is. Dit komt ongeveer neer op 2 dagen.  Gelukkig waren de testuitslagen van 
Abdellah en Sietske negatief. De uitslag van Christina en Mary v Dams zijn op dit 
moment nog niet binnen. Daar komt ook nog bij dat Brenda een weekje afwezig is 
i.v.m. ziekenhuisopname.  
T.a.v. de vervanging kan ik u vertellen dat we ons uiterste best doen om dit zo goed 
als mogelijk te organiseren. Dit schooljaar registreren we hoe een bepaalde groep 
vervangen zal worden, mocht dit nodig zijn. Op deze manier willen we de effecten zo 
veel als mogelijk gelijkwaardig verdelen. 
 

• Alle kinderen komen weer naar school. Dat is erg prettig! Natuurlijk hebben we te 
maken met een dagelijks “normaal” verzuim.  Als er meer dan 3 kinderen uit een 
groep afwezig zijn i.v.m.  corona gerelateerde klachten overleggen we met de GGD of 
vervolgsacties nodig zijn.  
 

• Helaas mogen de ouders nog niet de school in. ’s Morgens zie ik dat de ouders op 1,5 
meter afstand van elkaar blijven staan. Dit is erg fijn en blijf dit vooral doen.  

 

• We registeren dagelijks de bezoekers die toestemming hebben om de school te 
betreden – m.u.v. de personeelsleden- d.m.v. het invullen van de Checklist Covid-19. 
De personeelsleden hoeven zich niet dagelijks te registreren via deze lijst. 



 
 

• Ook blijven we aandacht besteden aan het regelmatig handen wassen in de klas.    
 
 

 Jaarkalender 2020-2021 
 
De jaarkalender 20-21 is klaar en zal spoedig op de site van de school worden geplaatst. Het 
uitdelen gebeurt in de week van 31 augustus. Een weekje later als gevolg van de afwezigheid 
van Brenda en Mary.  

 

Hulp bij schoolkosten 

De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij 
schoolkosten.  

Zie de link hieronder  

file:///C:/Users/Jan%20van%20Aert/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8we
kyb3d8bbwe/TempState/Downloads/wpi72-scholencampagne_2020-2021-
drieslagfolder_a5-web%20(1).pdf  
 

Hebt u vragen? Mail pakjekans@amsterdam.nl 
 
 
 
Ouderbijdrage en stadspas 
 
Ook dit schooljaar kunnen de ouders met een geldige stadspas de vrijwillige ouderbijdrage 
laten betalen door de gemeente Amsterdam. Dit kan d.m.v. het scannen van de Stadspas 
van de leerling. Vanaf 1 september a.s. kan hiermee worden gestart. 

 
Graag wijzen wij erop dat alle rechthebbenden in dezer dagen een nieuwe Stadspas 
(hebben) ontvangen. En het is deze pas die u nodig heeft om te laten scannen bij Brenda. De 
oude passen en de bijbehorende stadspasnummers zijn niet meer geldig.  
 
 
Informatie avond op 3 september 
 
Dit informatiemoment hebben we als volgt opgezet:  

• Op dinsdag 1 september ontvangt u van mij via social schools een link met een 
filmpje over algemene zaken van de Fiep.  

• Op dezelfde dag 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.  
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• Tussen woensdag 2 september en woensdag 9 september vindt er een video gesprek 
plaats met de leerkracht van uw kind. U ontvangt hier een uitnodiging voor via socila 
schools. 

 
 
Voor nu wens ik u een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 
 


