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                 Amsterdam, vrijdag 2 oktober 2020 

 

Betreft: ouderbrief 8, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u ouderbrief nummer 8. 
 
 
Leerling met Covid 
Deze week is een leerling van onze school positief getest op Covid 19. Toen dit bekend werd, 
is het volgende gedaan: 
 

- De GGD-protocollen zijn gevolgd, ook is er overleg geweest met de GGD.  
- De ouders en leerkrachten van de betrokken klas zijn geïnformeerd.  
- De zorgen en vragen van de betrokken collega’s zijn voorgelegd aan de GGD-arts. 

Hun persoonlijke situatie is besproken met de arts.  
- Er is exact in kaart gebracht wanneer de klachten zijn begonnen en de testen zijn 

afgenomen van verschillende familieleden.  
- Er zijn duidelijke afspraken met de familie gemaakt over wanneer de leerling weer 

naar school kan. 
- In de klas is er uitgebreid over gesproken en konden de leerlingen vragen stellen.  

 
 
Adviezen/conclusies van de GGD: 

- Het risico op besmetting van kind naar volwassene is klein, net als andersom. Daarom 
zijn er geen gevolgen voor de klas  of school. 

- De betreffende leerkrachten hebben een kleine kans besmet te zijn. Als zij klachten 
ontwikkelen, laten zij zich testen.  

- Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Dit wisten we natuurlijk al, maar is 
nu extra belangrijk.  

 
 
 
 
 



60 jaar Fiep!  
We hebben een topweek achter de rug waarin we 60 jaar St. Jan de Doper/Fiep Westendorp 
gevierd hebben. Op maandag was er circus Kristal voor groep 3/4, op dinsdag Ajax Life Skills 
en Clinic voor groep 5/6, op woensdag waren Pim en Pom er voor de groepen 1/2 en op 
donderdag de Ajax Life Skills en Clinic voor groep 7/8. U heeft beslist de berichtjes en foto’s 
via Social schools ontvangen. Wij kijken met veel plezier terug op deze week en hopelijk de 
kinderen ook.  
 
Op woensdag was er ook een activiteit voor de ouders: de Digitale Fiepkwis! De quiz is 
gemaakt door ouders van de school. Engelina, Roos, Stephanie,  Arnold, Edwin en Thomas, 
ontzettend bedankt voor jullie inzet en de fantastische quiz die jullie hebben gemaakt. Ook 
collega’s Annette, Jeroen en Marloes wil ik bij deze bedanken voor hun bijdrage!  Er waren 
66 deelnemers waarvan er 60 de eindstreep hebben behaald om ons 60 jarig bestaan te 
vieren.  
Velen hebben door de gevarieerde vragen een inkijkje gekregen in 60 jaar geschiedenis van 
de school. Op deze manier hoop ik dat we de verbinding met elkaar weer een beetje hebben 
kunnen versterken. 
 
 
Uitslag E toets Cito Spelling  
We hebben er afgelopen schooljaar voor gekozen om cito Spelling af te nemen na de 
zomervakantie. Uw kind krijgt voor de herfstvakantie een uitdraai mee van het resultaat van 
deze toets. Het kan zijn dat er een groot verschil is tussen deze toets en eerder behaalde 
resultaten. Dit is ook niet vreemd, de kinderen hebben vanwege de lockdown minder 
onderwijs genoten. De toets is dit schooljaar afgenomen, zodat de huidige leerkracht van uw 
kind weet waar extra mee geoefend moet worden.  
De ouders van groep 5 krijgen ook het resultaat van rekenen E4.  
 
  
 
Voor nu wens ik u wederom een fijn weekend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 


