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                 Amsterdam, vrijdag 11 september 2020 

 

Betreft: schooljaar 20-21, ouderbrief 5 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
We hebben nu 4 weken gedraaid en de meeste startperikelen zijn achter de rug.  
 
Info bijeenkomsten 
De info bijeenkomsten via Zoom hebben plaatsgevonden. Veel ouders hebben deze 
bijeenkomst op afstand kunnen bijwonen. U heeft vragen kunnen stellen en de leerkrachten 
hebben een toelichting kunnen geven over het programma van de klas. De schoolbrede 
aandachtspunten die naar voren kwamen worden opgepakt. Evenals signalen die meer een 
specifieke bouw of klas betroffen. 
 
Startgesprekken 
Vanaf nu vinden er startgesprekken plaats, een soort kennismakingsgesprek met de 
leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek worden elkaars verwachtingen besproken. 
 
Afwezigheid leerkrachten en thuis blijven 
Deze week zijn er opnieuw twee leerkrachten getest en de uitslag was bij beiden negatief. 
Daar zijn we blij mee. Echter is het vervangen van de groepen bij afwezigheid van 
leerkracht(en) niet eenvoudig. Daar heeft u in de brief van het bestuur ook over kunnen 
lezen. Soms hebben we geen oplossing en zijn dan genoodzaakt u te vragen om uw kind 
thuis te houden. Helaas is dit afgelopen week 2 keer gebeurd. Ik realiseer me dat dit voor 
veel ouders erg lastig kan zijn. 
Hierbij wil ik aangeven dat ik goed in de gaten houd dat de last over de gehele school wordt 
verdeeld. Het zal niet zijn dat een bepaalde groep meerdere keren thuis moet blijven en een 
andere groepen helemaal niet.  
 
Soms bereiken mij berichten van ouders die hun zorg delen en vragen stellen over het thuis 
houden van hun kind. En dan hoor ik opmerkingen als: “Het verkoudheidsseizoen is nog 
maar net gestart, wat gaan we straks meemaken?”.  Ik begrijp dergelijke reacties. Daar heb 
ik voor nu ook geen antwoord op. In eerdere brieven en de brief van afgelopen dinsdag 
namens het bestuur, staat precies beschreven wanneer een kind thuis moet blijven.  



 
Verder weet ik dat de GGD Amsterdam zich aan het beraden is over de aanpak en richtlijnen 
voor de komende periode. Maar tot die tijd hebben we te maken met de huidige richtlijnen . 
Ik verzoek u dan ook zich aan deze afspraken te houden. 
 
Overigens was de afgelopen week het verzuim van kinderen gering.  Vandaag hadden we bij 
de groepen 3 t/m 8 amper 10 afwezigen. Dat maakte ons blij! 
 
Kortom, laten we hopen dat onderwijzend personeel met voorrang getest kan worden en 
dat de testcapaciteit in het algemeen flink wordt uitgebreid. 
 
 
Gouden weken 
Het afgelopen schooljaar was een heftig jaar vanwege Corona. Met de wisseling van 
leerkrachten en soms een andere groepssamenstelling is het normaal dat het na de 
zomervakantie onrustig is. Daarom bestempelen we de eerste 4 weken als de Gouden 
Weken, waarbij we veel aandacht besteden aan de regels in de klas en hoe we met elkaar 
omgaan. Bij aanvang van dit schooljaar vergt deze periode meer aandacht dan andere jaren. 
Dit is begrijpelijk, de kinderen hebben tussen 16 maart tot 17 augustus een onrustige 
schoolperiode gehad, waardoor er minder getraind is op groepsvorming.  
 
Op tijd 
We merken ’s ochtends dat bijna alle kinderen op tijd zijn. Zo kunnen de lessen op tijd 
starten. Dat is erg prettig. Let nog wel even op het eventueel dubbel parkeren. ’s Ochtends 
wordt hier op gecontroleerd. Ook wil ik u en uw kinderen vragen naast de fiets te lopen als u 
op de stoep bent. Zo voorkomen we ongelukken. 
 
60 jarig bestaan 
Op 1 oktober 2020 bestaat de Fiep, voorheen de St. Jan de Doper, 60 jaar. Dit gaan we in de 
week van 28 september vieren door verschillende activiteiten per klas aan te bieden. Zo 
hebben we de Pim en Pom Zomertour voor de kleuters, Circus Kristal voor de groepen 3 en 4 
en Ajax Life Skills & Clinics voor de groepen 5 t/m 8. Voor de ouders is er een pub quiz, die 
op dit moment door ouders wordt voorbereid. Meer informatie volgt later.  
 
 
 
Voor nu wens ik u een fijn en hopelijk zonnig weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 
 


