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                 Amsterdam, vrijdag 25 september 2020 

 

Betreft: schooljaar 20-21, ouderbrief 7 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u ouderbrief nummer 7.  
 
Voorschool dicht 
 
Van 23 t/m 29 september kunnen de voorschoolgroepen van de Fiep Westendorp helaas 
niet open gaan. Twee medewerkers van Impuls hebben corona. Impuls heeft daarom 
besloten de voorschool te sluiten om verdere verspreiding te stoppen.  Er is te weinig 
personeel om te zorgen voor vervanging. De twee medewerkers hebben nauwelijks contact 
gehad met personeel van de Fiep en daarom was er geen reden om de school te sluiten.  
  
 
Uitval personeel 
 
Zoals ik eerder aangaf is de Fiep -in overleg met het bestuur-  zich aan het voorbereiden op 
situaties als meerdere personeelsleden uitvallen als gevolg van Covid-19 klachten of de 
griep. Inmiddels is duidelijk dat we geen opvang op school gaan regelen als kinderen thuis 
moeten blijven. Ook niet met externen of bereidwillige ouders. We zijn ons aan het 
voorbereiden op hoe er eventueel een vorm van thuisonderwijs geboden kan worden 
mochten we te maken krijgen met grote uitval. 
 
Ouderbijeenkomst voor nieuwe ouders 
 
Deze staat gepland voor woensdag as. Bij de vorige ouderbrief heeft u hier info over gehad. 
Graag wil ik een Engelse versie van deze Nederlandse flyer. Wie zou deze flyer willen 
vertalen? Laat het me weten aub. 
 
Kwaliteitskaart ‘De Fiep open op per 17 augustus 2020” 
 
De afspraken die in dit document zijn vastgelegd gelden tot en met de herfstvakantie. Na de 
herfstvakantie volgen mogelijk aanpassingen. 



Beslisboom  
 
Sinds afgelopen maandag 22 september is er een nieuwe beslisboom. Zie onderstaande links 
(Nederlands en Engelstalig) 
 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-
t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf 
 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Decision-tree-nasal-cold-child-age-
0-final-grade-primary-BOinK_AJN_-22092020.pdf 
 
 
 
60 jaar Fiep 
 
Wat heerlijk dat volgende week allerlei activiteiten plaatsvinden voor de kinderen om het 60 
jarig bestaan van onze school te vieren. Met natuurlijk de digitale Fiep quiz voor ouders op 
woensdagavond. Ik kijk er erg naar uit. 
 
Vrijdag 2 oktober is de school gesloten voor kinderen i.v.m. een studiedag met het thema 
“How we talk to kids” 
 
 
 
Voor nu wens ik u wederom een fijn weekend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
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