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          Amsterdam, vrijdag 18 december 2020 

 

Betreft: ouderbrief 14, schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Via deze brief wil ik u over een aantal zaken informeren. 
 
Thuisonderwijs 
 
• Op maandag 4 januari starten we met het thuisonderwijs. 

• De kinderen  hebben hun boeken en schriften mee naar huis genomen. Sommige 

groepen delen werkpakketjes uit. U hoort van de leerkracht wanneer u deze kunt 

ophalen. Ik ga er van uit dat u er op let dat de kinderen netjes en zuinig omgaan met 

de schriften en boeken. Op 18 januari moeten deze boeken allemaal weer mee naar 

school. Als boeken zijn verdwenen brengen we deze bij u in rekening. 

• Dagelijks organiseert elke groep (3 t/m 7) twee keer een online-les, via zoom of 

teams. De leerkracht informeert u hierover. We gaan ervan uit dat uw kind hierbij 

aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten we dit aanmerken als verzuim. 

• Ik wil u adviseren om een rustige werkplek voor uw kind te regelen. Regel voor uw 

kind een koptelefoon mét microfoon. Op deze manier is uw kind nog meer gefocust 

op de lesinstructie. 

 
Chromebook 
 
Brenda informeert de ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor het lenen van 

een Chromebook. Op maandagochtend 4 januari worden ze uitgedeeld aan ouders. 

 
Groep 8 
 
We zijn blij dat de kinderen van de groepen 8 vanaf 4 januari toch naar school mogen. 

De schooltijden zijn dagelijks van 8.20 tot 14.45 uur. Op woensdag tot 12.30 uur.  

 

 
 
 
 



Noodopvang 
  
De Fiep regelt noodopvang  voor de periode van 4 januari t/m 15 januari 2021 op de 

reguliere schooldagen en reguliere tijd voor de kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep. Het uitgangspunt is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. 

Maar als u het écht niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar 

de noodopvang brengen, mits u zich tijdig aanmeldt én kunt aantonen dat u een cruciaal 

beroep heeft. 

Daarnaast bieden we opvang voor de kinderen in een kwetsbare positie. Hierbij bieden we 

opvang aan een beperkt aantal leerlingen per groep voor 2 dagdelen per week. De 

leerkracht informeert de betreffende ouders. 

 

Personele bezetting ná de kerst 
 
Wilma, leerkracht beeldende vorming en Maite, leerkracht groep 3b zijn nog ziek. We hopen 

dat ze na de kerstvakantie hersteld zijn.  

 

Groep 5a: Brigitte-Ramdew (Brenda op donderdagochtend) 

Groep 5b: Anique op maandag en vrijdag, Charlotte op dinsdag, woensdag en donderdag 

Groep 6b Sietske doet de ochtenden, Mary Refos de overige middagen m.u.v. 

maandagmiddag. Hier zijn we nog mee bezig. 

Groep 7b Harcko op maandag t/m donderdag, Mary Refos vrijdagochtend en Brenda 

vrijdagmiddag. 

Abdellah werkt op 4 ochtenden (ma, di, wo en do)  
  

 

Tot slot wens ik u een periode toe om positieve energie op te doen. Hele fijne feestdagen en 

een goed Oud & Nieuw en boven alles een gezond 2021, voor u en uw naasten.  Dank u wel 

voor het vertrouwen en de samenwerking in het afgelopen jaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 


