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               Amsterdam, vrijdag  6 november 2020 

 

Betreft: ouderbrief 11, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u weer een ouderbrief. Voortaan ontvangt u de ouderbrief elke twee 
weken.  
 
Personeel 
Zondag jl. heeft u het bericht gekregen dat een leerkracht positief getest is op Covid-19. Het 
gevolg hiervan was dat de groepen 5 twee dagen en de groepen 4 een week niet naar school 
zijn geweest, maar thuisonderwijs hebben gekregen via Gynzy.  
  
Gelukkig kan ik u melden dat het naar omstandigheden goed gaat met Natasja. Zij heeft 
relatief milde klachten. Natasja moet minimaal 10 dagen thuisblijven. Als zij  24 uur 
klachtenvrij is, komt Natasja weer naar school. In samenspraak met Natasja en de GGD zal 
dit hopelijk a.s. woensdag zijn. Maandag starten de groepen 4 weer. Er is vervanging 
geregeld voor de maandag en dinsdag.  
 
De andere leerkrachten die afgelopen maandag  getest zijn, hadden gelukkig allemaal een 
negatieve uitslag. Josie en Belinda moesten vanwege contact met Natasja in quarantaine. 
Josie start aanstaande maandag weer en Belinda is afgelopen donderdag weer gestart.  
 
Gisteravond heb ik weer op de hoogte moeten brengen van een positieve besmetting.  
Vandaag is er contact geweest met de GGD en de betrokken medewerkers. Bij het 
contactonderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van een “nauw contact” 
gedurende de 48 uur voorafgaand aan de eerste klachten van de positief geteste 
medewerker.  
 
Dat betekent dat Annette maandag op school is, mits zij natuurlijk zelf geen klachten 
ontwikkelt. Maandag kunnen de kinderen van groep 1/2c ook weer naar school komen. 
 
Aicha heeft op dit moment veel spier- en keelpijn én moet nog vaak hoesten. Gelukkig heeft 
zij geen koorts. Laten we hopen dat Aicha spoedig herstelt. 
 



Leerlingen  
Veel ouders vragen zich af wanneer ze hun kind moeten laten testen.  Hierbij het advies van 
de GGD: 
 
NIET TESTEN 

• Als het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 
keelpijn), of bekende klachten van hooikoorts of astma. 

• Bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of 
(meer dan incidenteel) hoesten. 

 
WEL TESTEN 

• Als een kind ernstig ziek is met klachten die bij het coronavirus passen. Bel dan 
meteen de huisarts. 

• Als iemand in het huishouden of iemand met wie het kind contact had positief is 
getest op corona en het kind krijgt klachten. 

 
Bij deze ook nogmaals de link naar de beslisboom:  
 
Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM.pdf 14-10-2020  

 

 
 
Halen en brengen van kinderen 
 
Nogmaals wil ik u dringend verzoeken om  bij het brengen en halen van uw kind(eren) naar 
de school  1,5 meter afstand te houden. Geef elkaar, maar ook de kinderen,  het goede 
voorbeeld! 
 
 
Goedkeuring financieel verslag ouderraad 2019-2020 
 
De afgelopen maanden heeft de kascommissie de financiën van de ouderraad van het 
afgelopen schooljaar gecontroleerd. Zij hebben het bestuur van de ouderraad geadviseerd 
decharge te verlenen aangaande de ontvangsten en uitgaven. Ook heeft de kascommissie 
een aantal adviezen aangereikt waar we dit jaar mee aan de slag gaan. 
Hierbij wil ik Stefan Wouter en  Elsa van der Rijken bedanken voor hun gedegen controle.  
 
 
Vooraankondiging online ouderavond over kinderen en social media 
 
Op 25 november om 19:30 uur verzorgt onze school als onderdeel van de Pedagogische 
Alliantie Westlandgracht met basisscholen Fiep Westendorp, Nautilus en Notenkraker een 
online ouderavond over kinderen en social media. 
De ouderavond wordt verzorgd door Voorlichting op School. Deze organisatie zal met een 
afwisselend,  uitnodigend en actueel programma ingaan op onderwerpen als gaming, game-
verslaving, voor- en nadelen van social media, wat te doen bij sexting/online pesten en 
privacy. We denken dat deze avond zeer geschikt is voor alle ouders met kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 15 jaar.  

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf


In de week voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangt u informatie over hoe u kunt 
deelnemen aan deze avond. Vooraf aanmelden is niet nodig. We hopen u online te mogen 
ontmoeten tijdens deze avond.  
 
 
Sint en kerst 
 
Op dit moment denken we na hoe we beide feesten kunnen vormgeven. Het is al wel 
duidelijk dat er geen Sintaankomst wordt georganiseerd. Ook bij kerst wordt vooralsnog 
geen activiteiten voor ouders georganiseerd. Maar wie weet? 
 
 

Tot slot wens ik iedereen een fijn weekend, zorg goed voor uzelf!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 


