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                 Amsterdam, vrijdag 18 september 2020 

 

Betreft: schooljaar 20-21, ouderbrief 6 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Hierbij ontvangt u ouderbrief nummer 6. Tot aan de herfstvakantie zal ik u wekelijks een 
ouderbrief sturen. Na de herfst vakantie gebeurt dit één keer in de 2 weken. 
 
Verbinding 
 
Een sterk punt van de Fiep is de verbinding met ouders. Deze verbinding is door de corona 
maatregelen lastig te organiseren. Voorheen kon u naar de koffie- en inloopochtenden, was 
een kort informeel praatje met de leerkracht mogelijk bij het halen en brengen van de 
leerlingen, een presentatie bijwonen…..het is er allemaal niet. We hadden het zo graag 
anders gezien. 
 
We proberen met de zoombijeenkomsten, regelmatig korte klassenberichtjes via social 
schools en de startgesprekken de verbinding goed te houden. Daarom is het ook fijn dat 
enkele ouders van het ouderinitiatief van de Fiep willen meedenken hoe we de participatie 
op peil kunnen houden.  Ook willen zij nagaan of er meer of alternatieve 
verbindingsmomenten te organiseren zijn.  
 
Informatie bijeenkomst voor nieuwe ouders 
 
Op 30 september is de eerste informatie ochtend voor ouders gepland en deze zal deels in 
de school plaatsvinden. We houden dan rekening met de Covid-19 maatregelen.  In de 2e 
bijlage treft u een flyer met de data én leest u hoe we dit in deze Covid-19 periode gaan 
organiseren.  Het zou fijn zijn als u deze flyer onder de aandacht brengt bij uw buren, 
mochten zij op zoek zijn naar een basisschool. 
 
Mededelingenraam 
 



Vanaf vandaag hebben we 2 mededelingen ramen. Deze bevinden zich bij het lokaal 
beeldende vorming en het 3e raam naast de ingang van de Overschiestraat. Daar hangen we 
informatie op die mogelijk voor ouders interessant is. 
 
 
Personeel 

We zijn erg blij dat de overheid heeft ingestemd met de voorrangsprocedure voor het testen 
op COVID-19 voor onderwijspersoneel. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor 
het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het 
primair proces niet in gevaar komt.  

De Fiep is -in overleg met het bestuur- zich aan het voorbereiden op situaties als meerdere 
personeelsleden uitvallen als gevolg van Covid-19 klachten of de griep. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is, wordt u geïnformeerd. 

 
Covid-19 beslisboom  
 
In de link vind u de versie van september.  
file:///C:/Users/Jan%20van%20Aert/Downloads/Beslisboom%20neusverkouden%20kind%20
7%20t_m%2012%20jaar%20toelaten%20op%20school%20-%20BOinK_AJN_030920.pdf.pdf 
 
 
Juiste telefoonnummer van de OKA (Ouder-en Kind Adviseur): 06-55840861  
Voor de zomervakantie was Latoya Renardus, onze ouder –en kindadviseur, met 
zwangerschapsverlof. Inmiddels is zij weer aan het werk en houdt zij op 
donderdagochtend weer spreekuur op de Fiep.  U kunt haar bellen voor een telefonische 
afspraak of voor een gesprek buiten op de verhoging boven het schoolplein.  
Het telefoonnummer dat in de jaarkalender is opgenomen is onjuist. Het nummer dat daar 
staat is het nummer van haar tijdelijke vervanger. Het juiste nummer is: 06-55840861  
 

Communicatie via Social Schools  

Veel ouders gebruiken de gespreks/chat functie van social schools. De leerkrachten krijgen 
hier geen pushbericht of melding van. Als u snel antwoord wilt of zeker wilt weten dat het 
snel gelezen wordt, kunt u beter een privébericht sturen. Dit ontvangen we ook in de mail.  
 
 
Voor nu wens ik u wederom een fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
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