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                     Amsterdam, vrijdag 19 februari 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 21 , schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Na een weekend met ijs en sneeuw, breekt volgende week de voorjaarsvakantie aan met 

aangename lentetemperaturen. Een heerlijke voorbode om volop de genieten van een 

weekje vakantie. Want na deze hectische periode voor de kinderen, leerkrachten én ouders 

is het fijn om even bij te tanken.  

 

 

GGD informatie en webinars 
 
Vorige week heeft de GGD twee informatie webinars voor ouders georganiseerd. Beide 

keren waren er over de 100 deelnemers. Hieronder treft u de links van de beide avonden: 

 

• Sessie van dinsdag 9 februari: https://youtu.be/m4mM1HmhVlQ  

• Sessie van donderdag 11 februari: https://youtu.be/Kccsz6hAOew  
 
Toch blijft voorzichtigheid én de regels in acht nemen erg belangrijk om ietwat grip te 
hebben op dit virus. Want laten we hopen dat de afgelopen periode van thuisonderwijs de 
laatste was. 
 
 
Personeel na de krokus 
 
Na de krokusvakantie blijft de bezetting zoals hij de afgelopen 2 weken was m.u.v. 

• Groep 3b:  Maandagochtend Maite, maandagmiddag: Jochen/Omar (gym) 

Dinsdag: Alessa  en woensdag: Maite 

Donderdagochtend: Wilma (Bevo), Jochen en Mary Refos, 

donderdagmiddag Maite 

Vrijdag: zoals op maandag 

• Groep 1/2b:    Latifa (ma., di. en wo.), Alessa (do. en vr.) 

 

https://youtu.be/m4mM1HmhVlQ
https://youtu.be/Kccsz6hAOew


Ondersteuners in de school 

 

Via diverse subsidies hebben we de mogelijkheid om extra ondersteuning in te zetten. Dat 

betekent dat er naast de stagiaires van het ROC en de (I)Pabo ook een aantal externen in de 

school zijn. Zij houden zich aan de corona maatregelen die we voor externe bezoekers van 

de Fiep hebben opgesteld. 

 
 
Ouderavond: Positief opvoeden en de veerkracht van kinderen 

Op dinsdag 16 februari organiseerden we de ouderavond: Positief opvoeden: de veerkracht 

van kinderen. Carine Kielstra, docent pedagogische wetenschappen, vertelde over hoe we de 

veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen kunnen versterken door positieve 

opvoeding. Via chat, beeldmateriaal, voorbeelden en korte opdrachtjes gingen we in op 

belonen, het reptielenbrein en wisselden we ervaringen uit. In totaal namen 70 ouders deel 

aan deze avond.  De twee filmpjes en de diapresentatie vindt u op onze website: www.p-a-

w.nl.   De gratis en vrijblijvende (online) trainingen van Positief Opvoeden:  vindt u hier 

 
Enquête Thuisonderwijs 
 
In de laatste week van het thuisonderwijs hebben we de ouders een aantal vragen gesteld. 

Ruim 140 ouders hebben gereageerd. In een aparte brief krijgt u een terugkoppeling. Bij 

deze wil ik alle respondenten bedanken voor hun bijdrage.  

 
 
Enkele mededelingen 
 

• Woensdag 3 maart is een roostervrije dag in verband met de oudergesprekken. 

• De schooltandarts is van 4 maart tot 30 maart in de school. 

• We starten met de week van de Lentekriebels op maandag 22 maart, ná de periode 

van de M(idden)-toetsen.  

 
 
Fijne voorjaarsvakantie 
 
Bij deze wens ik u een fijn weekend en een zeer prettige voorjaarsvakantie. Ga er op uit, 

wandel en geniet, maar blijf voorzichtig!  Tot maandag 1 maart! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

 

 

http://www.p-a-w.nl/
http://www.p-a-w.nl/
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/aan-de-slag/positief-opvoeden-online/


Bijlage 

 

Hieronder vindt u een overzicht van handige links met corona gerelateerde informatie: 

  

• GGD webpagina voor ouders met kinderen op de basisschool: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/testbeleid-kinderen/   

 

• GGD-bericht over testen bij kinderen: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/kinderen-coronatest/  

 

• Beslisboom BOINK - wanneer mag je kind wel/niet naar school bij klachten: 

https://www.boink.info/beslisboom  

 

• RIVM website informatie over kinderen, school en COVID-19:  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen   

 

• Coronamaatregelen en Hygiënerichtlijnen voor basisscholen (generiek kader): 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-

scholen  

         

• GGD bericht over quarantaine- en testbeleid basisschool: 

https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/basisschool/    

 

• Handreiking neusverkouden kinderen:  https://lci.rivm.nl/index.php/langdurig-

neusverkouden-kinderen   

 

• Gezondheidscheck: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-

11/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf  

  

 

Heeft u algemene vragen over corona? Bel dan het landelijk informatienummer: 0800 - 1351 

De GGD Amsterdam heeft ook een corona informatielijn; hier kunt u naartoe bellen met 

vragen voor de GGD Amsterdam: 020-5555202  

U kunt ook altijd contact opnemen met uw school en de daaraan verbonden jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige.  
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