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               Amsterdam, vrijdag 27 november 2020 

 

Betreft: ouderbrief 13, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Wat vliegt de tijd! Het is amper te geloven dat we bijna in de feestmaand december zijn 
aanbeland. We zijn allemaal druk met het hoppen van update naar update terwijl de dagen, de 
weken en de maanden voorbij vliegen. 
 
 
Stand van zaken Covid 
 
We hebben afgelopen weken te maken gehad met verschillende afwezige medewerkers. Fijn dat 
enkelen deels hersteld zijn. Het virus heeft Wilma en Maite stevig omarmd. Het herstel komt bij 
deze 2 collega’s langzaam op gang en ik hoop dat zij snel beter zijn. Gelukkig kan ik u melden dat 
de bemensing van de groepen afgelopen week goed gelukt is. Fijn voor de kinderen, maar ook 
voor u als ouder.  
 
We merken wel dat steeds meer ouders en/of kinderen positief besmet raken. Het aantal positief 
besmette leerlingen was vandaag 7, verspreid over diverse klassen. De ouders van de kinderen 
uit de groep van een positief besmette klasgenoot ontvangen altijd een brief met informatie. 
 
Het is soms lastig te bepalen hoe lang een leerling thuis moet blijven of hoelang hij of zij in  
quarantaine moet. Daarom is het heel belangrijk dat u ons elke coronabesmetting in het gezin meldt. 
Zo kunnen wij ook de juiste aantallen aan de GGD doorgeven, zodat de GGD eventuele brandhaarden kan 
opsporen.  
 
Nog even enkele richtlijnen: 
 

• Als je positief getest bent blijf je na de eerste ziektedag 7 dagen in isolatie. Ben je na 24 
uur nog klachtenvrij, dan kun je naar school.  

• Ben je een huisgenoot van iemand die positief getest is, dan blijf je in quarantaine 
gedurende de ziekteperiode van de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot hersteld is 
moet je nog 10 dagen thuis blijven. Dit komt dus altijd neer op een minimum afwezig van 
17 dagen. 

 
 
 



Online bijeenkomst “kinderen en sociale media” 
 
Afgelopen woensdag organiseerde de pedagogische alliantie Westlandgracht een online 
ouderavond over kinderen en social media. In totaal namen ruim 100 ouders deel aan de avond 
wat een prachtige opkomst is. Vanuit “voorlichting op scholen” werden we meegenomen in 
wereld van de apps waar onze kinderen tegenwoordig gebruik van maken. Ook werd ingegaan 
op de verschillende risico’s dat het gebruik van social media met zich mee kan brengen als 
kinderen en ouders hier onvoorzichtig mee omgaan. Via de chat konden ouders vragen stellen en 
reageren. Ook kwamen onderwerpen als sexting en privacy aan bod.   
 
Aankomende week ontvangt u verdere informatie over dit onderwerp en kunt u via een korte 
vragenlijst aangeven wat u van de avond vond. Veel ouders hebben via de chat al laten weten 
dat ze erg enthousiast waren over de avond.   

 
  

 
Nieuwe jeugdverpleegkundige 
 
Hierbij wil ik u laten weten dat Saskia Evers de nieuwe jeugdverpleegkundige is van de Fiep 
Westerdorp school. 
 
 
Wetenschap &Techniek en Wereldoriëntatie 
 
Afgelopen week hebben we met het team gesproken over onze visie op Wetenschap &Techniek 
en Wereldoriëntatie. Terwijl we het reken- en lees/taalonderwijs via de EDI aanpak aanbieden, 
waarbij de leerkracht zeer sturend is, zal de aanpak van het zaakvakkenonderwijs meer uitgaan 
van onderzoekend en ontwerpend leren. De leerling krijgt hierbij een grotere rol in zijn 
leerproces. Hier zult u in de toekomst nog veel meer over horen. In dit kader kwam ik 
onderstaande feestaanbieding tegen die ik u niet wil onthouden. 
 

Speciale feestaanbieding van Junior Campus 

Door Covid-19 zijn helaas op de meeste scholen de  
naschoolse lessen Wetenschap & Techniek op een  
laag pitje gezet of uitgesteld. Maar we hebben goed  
nieuws want vanaf nu kan je kind ook thuis online met  
junior Campus aan de slag met Wetenschap en 
Techniek en Onderzoekend Leren! 
 
 

Online lessen Science Junior (gr. 3/4) en Geluid: Make 
Some  
Noise (gr. 5 t/m 8) 
Onze populaire cursussen Science Junior (gr 3/4) en 
Geluid:  
Make some Noise (gr 5 t/m8) zijn vanaf nu beschikbaar als 
online (video)lessen. De lessen zijn zo opgezet dat elk kind 
geheel zelfstandig en in eigen tempo aan de slag kan. 
Tijdens de lessen worden de kinderen uitgedaagd om zelf 
na te denken, te experimenteren en onderzoek te doen. 

 

 



Een lespakket bestaat uit 6 online lessen van ongeveer 45 minuten en een Junior Campus 
rugtasje met alle spullen die ze tijdens de lessen nodig hebben.  
 

Bestel nu voor Sinterklaas of Kerst!  
Ga naar onze shop https://juniorcampus.nl/shop/ en bestel het pakket naar keuze. Je 
ontvangt het rugzakje met alle spullen binnen enkele dagen thuis. Precies op tijd voor 
Sinterklaas of Kerst! En met onze speciale code FEEST krijg je deze maand ook nog eens 7 
euro korting op de cursussen! 
 
In januari worden er weer nieuwe cursussen toegevoegd aan ons online aanbod dus hou de 
shop goed in de gaten. 
  

 
 
Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december 
 
As. dinsdag ontvangt u een brief over het Sintfeest van vrijdag 4 december. De kinderen zijn die 
dag een halve dag op school, we werken dan ook met verschillende in- en uitgaantijden, zodat 
we een opeenhoping van ouders rondom de school kunnen voorkómen. 
Ook zijn we aan het nadenken hoe u via een online verbinding de ontvangst van de goed heilig 
man kunt bijwonen. 
 
 
 
Tot slot wens ik iedereen een fijn weekend en blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur

https://juniorcampus.nl/shop/


 


