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Betreft: schooljaar 20-21, ouderbrief 4 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
In deze vierde ouderbrief informeer ik u over de stand van zaken op de Fiep 
 
Corona 
De afgelopen week waren niet alle kinderen aanwezig. Gelukkig waren er vandaag weer 
meer kinderen. Wij begrijpen dat als kinderen corona- achtige klachten hebben zij niet naar 
school kunnen komen, maar wij zijn net zo blij als u als de kinderen weer op school zijn! Als 
een groep meer dan drie kinderen met corona gerelateerde klachten heeft, melden we dit 
bij de GGD. Wij blijven u verzoeken om, als uw kind de bekende klachten heeft, uw kind te 
laten testen. Bij een negatieve uitslag kan uw kind uit groep 3 t/m 8 gelukkig weer naar 
school. 
 
Inmiddels zijn zes leerkrachten getest,  waarvan vijf (gelukkig) negatief en één leerkracht 
heeft de uitslag nog niet binnen. Helaas moet een leerkracht thuis blijven tot de testuitslag 
bekend is. Dit heeft als gevolg dat het ons niet altijd lukt een klas te bezetten. Vandaag is aan 
de ouders van groep 1/2C gevraagd om hun kinderen thuis te houden. U begrijpt dat we dit 
niet wenselijk vinden, maar we kunnen niet anders. 
 
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt op basis van een peiling onder 600 
directeuren dat 83 procent van hen bezorgd is over het tekort aan leerkrachten. 
Het al langer bestaande lerarentekort wordt verergerd door de coronacrisis. Daarom sluit ik 
me aan bij het pleidooi van de onderwijssector om het onderwijs voorrang te geven bij 
coronatests. Als dat niet gebeurt, met de winter in aantocht, vrees ik voor grote problemen.  
 
 

 Jaarkalender 2020-2021 
Deze zijn gisteren en vandaag uitgedeeld. In de kalender staan alle belangrijke data. 
 



 
Informatiebijeenkomst en veiligheid 
Omdat we dit jaar niet bij elkaar kunnen komen vinden de informatiebijeenkomsten plaats 
via Zoom. Tussen woensdag 2 september en vrijdag 11 september vindt er een video 
bijeenkomst plaats met de leerkracht van uw kind. U ontvangt hier een uitnodiging voor via 
social schools. De eerste zoom bijeenkomsten zijn al geweest. Wij vinden het belangrijk dat 
de ouders en leerkrachten elkaar kunnen zien en willen dan ook dat alle ouders hun camera 
aanzetten. Dit maakt het voor iedereen veilig. Verder wil ik u er op wijzen dat deze zoom 
bijeenkomst vooral gaat over het jaarprogramma. Als er individuele vragen zijn of zorgen 
over de groep dan vragen wij u een aparte afspraak met de leerkracht te maken.  
 
 
Startgesprekken 
Als de groep een nieuwe leerkracht heeft wordt u uitgenodigd voor een kort 
kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind.  
 
 
IOP subsidie 
Omdat de scholen een tijd gesloten zijn geweest in verband met de corona crisis heeft 
minister Slob geld ter beschikking gesteld om eventuele opgelopen achterstanden in te 
lopen. Ook de Fiep heeft een aanvraag voor deze IOP subsidie ingediend. Met dit geld willen 
wij onder andere met behulp van de Openbare Bibliotheek de leesmotivatie van de kinderen 
verhogen, extra onderwijsassistenten inzetten, extra lees- en taalondersteuning inhuren en 
materialen aanschaffen.  
 
Voor nu wens ik u een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 
 


