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                    Amsterdam, vrijdag 15 januari 2021 

 

Betreft: ouderbrief 16, schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De huidige situatie vraagt veel van ons allen en zeker ook van u!  Veel succes en sterkte in 

deze pittige tijd. Vandaag ontving ik een tip van een ouder die ik graag met u wil delen:  

probeer humor te blijven zien in kleine dingen!! 

 
 

Blijf lezen!! 

Het is ontzettend belangrijk om in deze tijd te blijven lezen, voor alle kinderen op de 

basisschool. De bieb is dicht, maar geen nood. U kunt boeken reserveren en afhalen bij de 

OBA Osdorp, maar u kunt ook een bericht naar de leerkracht van uw kind sturen als u een 

extra leesboek wilt. Daarnaast biedt Bol.com voor 1 cent per boek e-boeken aan voor 

thuiswerkende kinderen:  bol.com | Boeken en verhalen voor alle thuisblijvertjes  

 
 

Naar school om je werk te laten zien 

Op maandag 18 jan. óf dinsdag 19 jan. óf maandag 25 jan. óf dinsdag 26 jan worden de 

kinderen van groep 4 t/m 7, die de leerkracht nog niet heeft gezien, uitgenodigd om naar 

school te komen. De leerkracht kijkt dan met uw kind terug op de afgelopen periode, 

controleert het werk en kijkt vooruit naar de volgende periode. Ook krijgt de leerkracht een 

idee over het welbevinden van uw kind. De leerkracht stuurt u via social school een 

uitnodiging. De kinderen verzamelen zich op de speelplaats en worden op het aangegeven 

tijdsstip binnen gelaten. Na een uur, of iets eerder, verlaten de kinderen de school via de 

Overschiestraat en gaan dan naar huis. Om het aantal bewegingen te beperken vragen wij u 

om uw kind indien mogelijk alleen naar school te laten komen. 

 

 

Zoombijeenkomst voor ouders 

We geven op dit moment nu twee weken thuisonderwijs. Naar ons idee gaat dit al heel 

goed. Maar de leerkrachten van groep 4 t/m 7 zijn erg benieuwd hoe u deze periode ervaart. 

Deze en volgende week plannen de leerkrachten een moment in om samen met u het hier 

over te hebben. Dit moment is niet verplicht, maar als u hier behoefte aan heeft zien wij u 

graag via de Zoom. 



Voorlichting filmpjes in verschillende talen 

Hieronder zijn filmpjes te vinden in verschillende talen: over bv. quarantaine en gaan testen 

Covid en dergelijke.  Misschien handig voor u wanneer er vragen/ onduidelijkheden zijn. 

Wellicht heeft u er iets aan. 

https://www.youtube.com/user/GezondAmsterdam/https:/www.youtube.com/user/Gezon

dAmsterdam 

  

 

Online Ouderavond Taalontwikkeling- donderdag 21 januari 

In ons vorige bericht is per ongeluk een verkeerde datum opgenomen- hierboven de juiste. 

De online ouderavond over taalontwikkeling is as donderdag om 19:30 via Teams en zal 

verzorgd worden door jeugdarts Nanja Emke.  Zij zal onder andere ingaan op de 

taalontwikkeling van kinderen, welke taalstoornissen er zijn en wat de inzet van een 

logopediste kan betekenen. Ook komt aan de orde hoe ouders de taalontwikkeling van hun 

kind kunnen stimuleren. De avond kent een interactief karakter en na afloop zal er 

informatie gedeeld worden via de website van de Alliantie en/of de ouderapp van de school. 

 

Aankomende woensdag delen wij de link. Aanmelden is niet nodig.  

 
 
Na 25 januari 

Tijdens de persconferentie op 12 januari bleek dat de scholen tot 9 februari gesloten blijven. 

Toch liet minister-president Rutte vallen dat het primair onderwijs mogelijk al per 25 januari 

hervat zou kunnen worden. Dit is afhankelijk van een onderzoek naar de verspreiding van 

COVID 19 onder kinderen. Tot er duidelijke resultaten zijn blijven scholen vooralsnog 

gesloten. De uitzonderingspositie voor leerlingen in kwetsbare posities en leerlingen met 1 

of 2 ouders met een cruciaal beroep blijft geldig. 

 
 
Noodopvang en kwetsbaren 

Nu we langer in een lockdown blijven zijn we genoodzaakt kritisch te kijken naar het aantal 

leerlingen dat gebruik maakt van de noodopvang. Dit geldt voor ouders met een cruciaal 

beroep én het aantal “kwetsbare kinderen”. We proberen alle verzoeken in te willigen, mits 

dit organisatorisch mogelijk is.  U hoeft zich niet met vragen te wenden tot de leerkracht. 

Alle verzoeken kunnen per mail worden ingediend bij Natasja Meijer, 

nmeijer@bsfiepwestendorp.nl  of nmeijer@stkba.nl  

 

 

 

Voor nu een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Aert, directeur 
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