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                 Amsterdam, vrijdag 23 oktober 2020 

 

Betreft: ouderbrief 10, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Ten eerste hoop ik dat u allemaal een fijne herfstvakantie heeft gehad.  De medewerkers van 
de Fiep waren erg blij met een weekje “geen school” en zijn weer klaar voor de periode tot 
de kerstvakantie.  
 
 
Protocol voor het basisonderwijs 
 
Helaas is het aantal besmettingen in Amsterdam de afgelopen weken niet afgenomen. 

Daarom is het  protocol voor het basisonderwijs weer aangepast. Deze nieuwe versie omvat 

verduidelijkingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM. Als u hier meer over wilt weten, 

zie de volgende link: 

 
https://avs.nl/wp-content/uploads/2020/10/Protocol-PO-2020-10-20.pdf 

 

Mondkapjes 

 

N.a.v. de verscherpte maatregelen wordt externe bezoekers gevraagd om een mondkapje te 

dragen in de school. Ze dragen dit alleen in de openbare ruimtes en gangen van de school, 

niet als zij aan het werk zijn met de kinderen. Medewerkers die een mondkapje willen 

dragen, doen dit ook alleen in de openbare ruimtes. In de klassen worden geen mondkapjes 

gedragen.  

 

Beslisboom 

 

De Beslisboom is na de persconferentie van Rutte op 14 oktober jl. geactualiseerd. Klik op 

onderstaande link voor de nieuwste versie:  

https://avs.nl/wp-content/uploads/2020/10/Protocol-PO-2020-10-20.pdf


 
Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM.pdf 14-10-2020  

 

 

Verbinding met ouders 

 

In deze periode met alle maatregelen is het voor ouders niet gemakkelijk om volledig in 

verbinding te blijven met de Fiep. Waar u voorheen gemakkelijk de school binnen kon 

komen, een koffie- of inloopochtend kon bijwonen, even de sfeer in de deuropening van de 

klas kon voelen, is dat nu allemaal niet mogelijk. U moet het nu doen met het verhaal van 

uw kind of een andere Fiep-ouder en via de Social schoolberichtjes. Ook de ontmoetingen 

tussen de ouders onderling zijn deels weggevallen.  Dat vinden we erg jammer.  

We hebben hier helaas geen oplossing voor. Wel werken we er keihard aan om het 

onderwijs op een zo’n normaal mogelijke manier door te laten gaan.  

 

 

Ouderinitiatief 

 

Sinds kort heeft een groep ouders het initiatief genomen om actief nieuwe ouders te werven 

voor de Fiep. Een voortzetting van het al bestaande Ouderinitiatief. Dit omdat het in Corona 

tijd lastiger is om ouders de sfeer van de school te laten proeven. Er zijn nieuwe flyers 

gemaakt als promotiemateriaal. Wilt u ook bijdragen aan het verspreiden van de flyers of 

heeft u interesse in het Ouderinitiatief? Neem dan contact op met Olga Damman 

(ocdamman@gmail.com).   

 

Tot slot wens ik iedereen een fijn weekend en blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 
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