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                     Amsterdam, vrijdag 5 maart 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 22 , schooljaar 20-21  

 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik hoop dat u genoten heeft van een fijne voorjaarsvakantie. Aan het zonnige weer kan het 

niet gelegen hebben.  

 

Oudergesprekken  

 

Afgelopen woensdag hebben de meeste ouders een gesprek gehad met de leerkracht. Toen 

ging het natuurlijk over het rapport en de periode van het thuisonderwijs. Op dit moment 

zijn we bezig met de Cito midden toetsen, die eigenlijk in januari afgenomen hadden moeten 

worden. Eind deze maand ontvangt u een uitdraai van de scores van uw kind op de diverse 

toetsen. Dit geldt dan voor de kinderen van groep 3 t/m 7. 

 

Besmetting op school 

 

Gisteravond werd bekend dat een leerling uit groep 4A  positief getest was op corona. Toen 

hebben wij in overleg met de GGD moeten besluiten om de kinderen van de groep en de 

leerkracht in quarantaine te laten gaan. Erg vervelend natuurlijk!  

Vanmiddag bleek dat de positief geteste leerling asymptomatisch was tijdens het testen. Bij 

een positieve test zonder symptomen wordt er, vanuit de RIVM richtlijnen, de testdag als 

eerste besmettelijke dag gezien. De positief geteste leerling was op 2 maart voor het laatst 

op school geweest. De eerste besmettelijke dag van deze positief geteste leerling was op 3 

maart.  Hieruit heeft de GGD afgeleid dat de positief geteste leerling niet op school is 

geweest in het besmettelijke periode en we geen extra maatregelen hoeven te nemen. De 

leerkracht en de leerlingen uit klas 4A hoeven dus toch niet in quarantaine en kunnen 

maandag naar school. 

 

 

 

 

 



Naschoolse activiteiten 

 

Volgende week starten we met een aantal naschoolse activiteiten. Mb.t. de organisatie van 

de naschoolse activiteiten blijven de kinderen bij hun eigen klasgenoten. Om dit te realiseren 

werken we in de speel- en gymzaal met aparte vakken en in de overige ruimtes met 

tafelgroepen. Wanneer dit niet kan bv. bij kickboxen en schaken, dan dragen de kinderen 

een mondkapje. 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

 

Zoals u in de media heeft gehoord wordt er de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro 

geïnvesteerd in het herstellen van de leervertraging die leerlingen door de coronacrisis 

hebben opgelopen. Het gaat hier niet alleen om kernvakken, zoals rekenen en taal, maar ook 

om kennis van de wereld en de sociale ontwikkeling van kinderen.  

Om te zorgen dat de investeringen het gewenste resultaat zullen hebben, is het belangrijk 

om eerst in beeld te hebben welke vertraging er precies door wie is opgelopen. De intern 

begeleiders en de leerkrachten gaan dit in kaart brengen.  

Nadat is vastgesteld waar de grootste investeringen nodig zijn, maakt het team van de Fiep 

een plan. In overleg met de andere scholen binnen het KBA-bestuur wordt gekeken op welke 

punten we kunnen samenwerken en onze inzet kunnen versterken. Eind van dit schooljaar 

zijn de plannen gemaakt, zodat ze volgend schooljaar kunnen worden uitgevoerd. Dit 

gebeurt in samenwerking met de medezeggenschapsraad. Maar als u ideeën heeft, laat het 

ons weten. 

 

 
Schooltandarts 
 
De tandarts start as maandag. In de bijlage bij deze ouderbrief vindt u meer info. 
 
 
 

 
Bij deze wens ik u een fijn weekend. Geniet, maar blijf voorzichtig!   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

De tandarts is weer aanwezig op school! Vanaf 8 maart  zijn we 3 weken op de Fiep Westendorp aan 

het werk. Alle kinderen die staan ingeschreven, worden in de komende weken door de tandarts 

gecontroleerd. Kinderen die zijn gecontroleerd krijgen een tandartskaart mee waarop staat of 

verdere behandeling nodig is. Als uw kind gaatjes heeft, zal de tandarts contact met u opnemen. 

Kinderen die niet zijn ingeschreven worden niet gecontroleerd. Zij krijgen wel een inschrijfkaart 

mee waarmee u uw kind kunt inschrijven.  

 

Wat kunt u van ons verwachten?  

Uiteraard staat de veiligheid van onze patiëntjes, het schoolteam en tandheelkundig team daarbij 

voorop. We zullen ons houden aan de RIVM-richtlijnen, de richtlijnen van onze beroepsorganisaties 

en de richtlijnen van de school. We gebruiken persoonlijke beschermingsmaterialen.  

 

Wat vragen we van u? 

Omdat de ouders en verzorgers niet welkom zijn in de school zal de communicatie met u telefonisch 

of per mail zijn. Het is belangrijk dat u goed bereikbaar bent wanneer de tandarts u wilt spreken. 

Graag ontvangen we daarom het telefoonnummer van u, waarop u goed bereikbaar bent (indien we 

deze nog niet hebben). Dat kunt u telefonisch, per mail of per sms aan ons doorgeven. 

Voor ons is het belangrijk te weten of uw kind of iemand anders in uw huis geen corona(klachten) 

heeft of onlangs heeft gehad. Wilt u ons daarom op de hoogte stellen als er iemand is met 

corona(klachten) in uw huis?  

 

Waarom juist nu de tandarts? 

Een goede mondgezondheid draagt bij aan een goede algemene gezondheid en een betere 

weerstand. Ons advies is om uw kind goed te blijven poetsen en de zorg bij de tandarts zoveel 

mogelijk door te laten gaan. 

 

 

 

 

Uiteraard begrijpen we het als u hier vragen over heeft. We zijn telefonisch of per mail als volgt 

bereikbaar: 

 



              

Karen Willemse Tandarts           Inge Bok Assistente 
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