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                     Amsterdam, vrijdag 5 februari 2021 

 

Betreft: ouderbrief 19, schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Wat fijn dat maandag 8 februari de scholen in het basisonderwijs en de kinderopvang weer 

open mogen. 

 

Dit besluit is niet gemakkelijk geweest, maar in het belang van de leerlingen gaan we veilig 

en verantwoord open. Gisteren heeft u een brief van het bestuur, Stichting KBA Nieuw West 

ontvangen met de afgesproken regels, zoals wat te doen bij corona gerelateerde klachten,  

en de specifieke maatregelen voor groep 7 en 8 én wat van ouders verwacht wordt.  Wilt u 

die brief  alstublieft goed doorlezen? 

 

Binnen deze regels hebben we aanvullende maatregelen opgesteld. Verder in deze brief 

benoem ik een aantal veranderingen. Deze maatregelen nemen we om de veiligheid op de 

Fiep te optimaliseren. 

 

(Aanvullende) maatregelen: 

• Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus (verkoudheid, 

loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging en koorts). Zij 

blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 

graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Bij twijfel kunt u gevraagd worden uw 

kind op te halen. 

• Bij een neusverkoudheid (snottebel) mogen kinderen naar school. Ook in het geval 

van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een kind naar school.  

• Enkele personeelsleden werken wegens diverse redenen nog niet volledig. We 

hebben ons uiterste best gedaan een verantwoorde bezetting te regelen.  In de 

bijlage ziet u een overzicht van de personele bezetting vanaf 8 februari. 

 



• De kinderen komen en gaan weer naar school op de manier zoals vóór deze 

lockdown. We hanteren dezelfde haal- en vertrektijden en ook dezelfde ophaal- en 

brengzones.  

• We verzoeken u het aantal reisbewegingen te beperken. Daarom vraag ik u de 

kinderen van groep 1 t/m 6 door één ouder/verzorger te brengen en op te halen.  

Laat kinderen van hogere groepen zoveel mogelijk zelf naar school komen en naar 

huis gaan.  

• Wilt u bij het halen en brengen voldoende afstand houden, direct weggaan en 

eventueel een mondneusmasker dragen?  Laat ook de kinderen naar u toelopen en u 

niet naar uw kinderen. Zo behouden we de afstand. 

• Als een klas in quarantaine moet, gaan we zo mogelijk over naar thuisonderwijs. Ook 

als er door afwezigheid van leerkrachten geen onderwijs mogelijk is, wordt u 

gevraagd uw kind thuis te houden. Ook dan krijgen de kinderen zo mogelijk 

onderwijs-op-afstand, hetgeen de eerste dagen overwegend herhalingswerk is. 

• De geleende devices moeten weer terug naar school. Maandag a.s. tussen 8.30 en 

9.00 kunt u bij de ingang aan de noordzijde (stenenveld) uw device teruggeven. U 

levert als ouder het device in en ondertekent voor teruggave het bruikleencontract. 

Wij verwachten alle devices die ochtend terug. Kunt u het om een reden niet 

brengen stuur dan een berichtje naar Brenda v Dams, bvdams@bsfiepwestendorp.nl  

• Maandag 8 februari hebben we de boeken en schriften nodig op school. Wilt u de 

boeken en schriften netjes in een waterdichte draagtas aan uw kind meegeven? De 

leerkracht controleert de staat van de boeken. 

 

 

Aanpassingen en veranderingen: 

 

• De cito-toetsen, die normaal in januari worden afgenomen, worden nu afgenomen 

tussen 15 februari en 19 maart. Vóór de krokusvakantie nemen we de toets 

woordenschat af. Na de krokus volgen de andere vakken. 

• Volgende week woensdag ontvangen de oudste kleuters hun rapport en op 

donderdag de kinderen van groep 3 t/m 7.  

• De juffen en meestersdag van 12 februari wordt verplaatst naar vrijdagmiddag 19 

maart, na de Cito periode.  

• De schoolfotograaf wordt verplaatst naar 8 en 9 april. 

• De sportdag van 9 april wordt verplaats naar vrijdag 30 april. 

• Dinsdag 9februari wordt weer schoolfruit geleverd en na de krokus krijgen de 

kinderen weer een extraatje voor bij de lunch uit onze keuken. 

• De gymlessen starten op 8 februari volgens het bekende rooster. Vooralsnog 

douchen de kinderen niet na gym. 

• Het schoolzwemmen gaat nog niet beginnen. 
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• De roostervrije week is geschrapt en wij verwachten alle kinderen op maandag 1 
maart na de krokusvakantie op school. Woensdag 3 maart is een roostervrije dag. 
Dan vinden er oudergesprekken plaats.  
 

 
 
Tot slot, blijf goed communiceren met de school als er sprake is van afwezigheid, een 
besmetting, etc. Neem hier uw verantwoordelijkheid in. Een snelle directe communicatie 
met de school is cruciaal. Houd je aan de regels en afspraken. Dit kan soms lastig zijn, toch 
vraag ik om solidariteit en begrip. We moeten het samen doen. 

 

Geniet van een de komende winterperiode. Kleed uw kind voor maandag warm, voor buiten 
én binnen. Dan kunnen we de lokalen maandag ventileren. Blijf voorzichtig en denk ook 
goed aan uzelf! Voor dadelijk een fijn weekend! 
 
Fijn dat we over enkele dagen al jullie kinderen mogen ontvangen. We hebben er zin in! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

 



Bijlage personele bezetting 

 

Bezetting in de week 8 feb 2021  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a Jacqueline Cora Cora Cora Cora 

1/2b Latifa Latifa Latifa Alessa (o.) 
Marloes (m.) 

Alessa (o) 
Marloes (m) 

1/2c Annette Annette Annette Aicha Annette 

1/2d Marloes Neriyah Neriyah Fabienne 
Marloes (o) 

Fabienne 
Marloes (o) 

1/2e Joppe Jacqueline Jacqueline Joppe Joppe 

3a Daphne Daphne Sarina Sarina Daphne 

3b Maite (o.) 
Jochen/Omar (m) 

Alessa Maite Maite (o.) 
Alessa (m.) 

Maite (o.) 
Alessa (m) 

4a Josie Josie Josie Josie Josie 

4b Natasja Natasja Natasja Natasja Natasja 

5a Brigitte  (o.) 
Ramdew (m.) 

Brigitte (o) 
Ramdew (m) 

Brigitte Brenda (o) 
Brigitte (m) 

Brigitte (o.) 
Ramdew 
(m.) 

5b Anique Charlotte Charlotte Charlotte Anique 

6a Mary R. Sofie Sofie Sofie Sofie 

6b Sietske (o) 
Loes (muziek) 
/Brenda (m) 

Sietske (o) 
Wilma/Brenda 
(m) 
 

Sietske Sietske (o) 
Mary R (m) 

Sietske (o) 
Mary R (m) 

7a Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen 

7b Harcko Harcko Harcko Harcko Mary R (o.) 
Brenda (m) 

8a Karen Anita Anita Karen Karen 

8b Cathy Cathy Cathy Cathy Anita 

 

- Wilma en Anna starten ook met halve dagen werken.  De roosters zijn hierop 

afgestemd.  


