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                 Amsterdam, vrijdag 9 oktober 2020 

 

Betreft: ouderbrief 9, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Hierbij ontvangt u ouderbrief nummer 9. 
 
 
De eerste 8 schoolweken van dit schooljaar zit er op en we zijn allemaal toe aan een weekje 
rust.  
 
 
De besmettingen in Amsterdam nemen vooralsnog niet af. De GGD Amsterdam heeft een 

speciale tegel aangemaakt voor scholen waarop nogmaals het een en ander staat 

beschreven en de stappen die gezet kunnen en moeten worden. De site is te vinden op 

www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen/  Mogelijk ook interessant voor ouders. 

 

Hoe gaan we na de herfstvakantie verder 

 

Na de herfst gaan we door op de ingeslagen weg. Dat betekent voor de ouders dat u nog 

steeds de school niet binnen kunt.  Wel zijn er de volgende kleine wijzigingen: 

• We zijn voorbereiding aan het treffen aangaande een vorm van thuisonderwijs als 

klassen niet bemenst kunnen worden. 

• Burak, de muziekdocent neemt een periode verlof. Daarom worden de muzieklessen 

in de periode tussen de herfst en kerst vervangen door danslessen. Deze worden 

verzorgd door Chloe en Anne. Alejandro neemt de talentband over van Burak. 

• Na de herfstvakantie wordt er weer gedoucht na de gym. Graag hier rekening mee 

houden. 

• We starten weer met enkele naschoolse programma’s: mentorproject, Lyceo opstap, 

basisclub, verborgen beroepen en het sportonderdeel van de verlengde schooldag. 

De andere verlengde schooldag activiteiten starten in jan 2021. 

http://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen/


• Oudergesprekken kunnen niet in de school plaatsvinden, maar eventueel wel in de  

BOR (bij het lokaal van Wilma), natuurlijk met in acht neming van de Covid-19 

richtlijnen.  

 

Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds  

 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? Of aan een culturele activiteit mee te 

laten doen? Het Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds helpen! Zij betalen 

de contributie of lesgeld. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid 

worden van een sportclub, hun diploma halen, muziek maken, dansen of een andere 

creatieve activiteit doen. 

 

Hoe werkt het? 

• Een aanvraag kan worden gedaan door een intermediair. Dat is een ouder- en 

kindadviseur, een (gym)docent, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker. Hij 

of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Dit is het geval 

wanneer je kind in het bezit is van een stadspas, maar ook wanneer er schulden zijn, 

een verblijfsstatus ontbreekt of er andere redenen zijn waardoor er geen geld is voor 

sport en cultuur. Dit geldt ook voor ouders die geldzorgen hebben door de 

coronacrisis. Wil je een aanvraag indienen? Neem contact op met de intermediair 

van de school. 

• Ook bestaat de mogelijkheid om als ouder zelf aanvragen doen voor sport of cultuur. 

Dit kan via www.stichtingsina.nl   of via www.jcfa.nl  

• Je dient zelf je kind aan te melden bij de aanbieder, dat doen de fondsen niet. Volg 

eventueel een proefles om zeker te weten dat je kind bij de gekozen aanbieder wil 

starten. 

• Na een goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de 

aanbieder betaald.  

 

 

En nu herfstvakantie 

 

Nu even een weekje ontspannen, waarbij we zoveel als mogelijk afstand nemen. Zorg goed 

voor jezelf en dank voor jullie inspanningen. Geniet allemaal van een zeer welverdiende 

herfstvakantie! Blijf gezond!  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Aert, directeur 
 

http://www.stichtingsina.nl/
http://www.jcfa.nl/

