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                     Amsterdam, vrijdag 12 maart 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 23 , schooljaar 20-21  

 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Vandaag heeft u ook de Fiepflits ontvangen. Deze Fiepflits gebruiken we om u te informeren 

over allerlei Fiep-kind-zaken die op de school spelen en is bestemd voor ouders én kinderen. 

De ouderbrief is bestemd voor ouders en gaat o.a. over corona gerelateerde onderwerpen. 

 

Online ouderavond “EHBO bij kinderen” 

Op woensdag 17 maart organiseert de Pedagogische Alliantie Westlandgracht een 

ouderavond rondom het thema: EHBO bij jonge kinderen. De avond wordt verzorgd door 

Ramon Weekenstro van stichting Rode Broeder- onderdeel van bij het Rode Kruis.  

De avond kent een informatief karakter.  Aan de hand van een aantal vaak voorkomende 

ongevallen krijgt u handvatten om goed te kunnen handelen in een noodsituatie. De avond 

start om 19:30 en eindigt uiterlijk om 20:30. U ontvangt volgende week de link voor de 

avond. We hopen u online te mogen ontvangen. 

 

 

Corona aangelegenheden op school 

• Afgelopen week is groep 5b in quarantaine gegaan als gevolg van een positief geteste 

leerling. De kinderen van 5b die op vijfde dag na het laatste contact met de leerling 

zich hebben later testen en waarbij de uitslag negatief was, konden weer naar school. 

Kinderen die niet getest zijn moeten 10 dagen in quarantaine. In al deze gevallen is er 

zeer regelmatig contact met de GGD over hoe te  handelen. 

• Bij terugkomst op school worden ouders en kinderen bij de deur bevraagd over hun 

coronatest en het resultaat daarvan.  

• Als u vragen heeft over Corona en de gang van zaken, dan kunt u een bericht sturen 

via social school aan de directie.  Les gerelateerde vragen kunt u aan de leerkracht 

stellen. 



• Op de dag dat de leerkracht fysiek onderwijs verzorgt aan de kinderen die op school 

zijn is het thuisonderwijs via zoom niet mogelijk. Daarom geeft de leerkracht werk 

opdrachten op die de kinderen thuis zelfstandig kunnen maken. 

• Groep 1/2a is één dag thuis gebleven omdat de leerkracht in quarantaine moest. 

• Nogmaals het verzoek om uw kind te laten testen bij corona gerelateerde klachten. 

Dit kan een uitbraak voorkomen. Tot de uitslag bekend is houdt u uw kind thuis. 

• Tip: vraag een DigiDcode aan voor uw kind, dan kunt u een coronatest gemakkelijker 

aanvragen en heeft u de testuitslag sneller binnen. 

• Afgelopen week hebben 7 personeelsleden zich laten testen. Gelukkig allemaal 

negatief.  

 

 

Ouderinformatiebijeenkomst voor nieuwe ouders  

 

Woensdag 17 maart om 9.00 uur is er weer een informatie ochtend voor nieuwe ouders. De 

ouders worden aan de noordzijde van het gebouw opgehaald. Vervolgens krijgen zij  

informatie over de Fiep en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ouders van het 

ouderinitiatief van de Fiep leveren hun bijdrage aan deze ochtend. 

We maken gebruik van bronnen:  

• informatie over onze school. Zie de link een informatiefilmpje  

• een link naar een filmpje van ouders waarin zij vertellen waarom zij voor de Fiep 

hebben gekozen. 

• mocht u geïnteresseerd zijn in de PowerPoint die gebruikt wordt tijdens de 

informatieochtend, klik dan hier.    

 
Als u ouders en/of buurtgenoten kent, die op zoek zijn naar een basisschool, zij zijn van 
harte welkom. Opgeven kan via info@bsfiepwestendorp.nl. 
 

 

Bij deze wens ik u wederom een fijn weekend. Stay safe!   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qS2zPTBB1I0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=QOBwf8nX5eU
https://stichtingkba.sharepoint.com/:p:/r/sites/Fiep%20Westendorp/Gedeelde%20documenten/01%20School/PR/informatie%20ochtend%20voor%20nieuwe%20ouders%2020-21/201111%20Presentatie%20nieuwe%20ouders_metvideo10-11-2020.pptx?d=wb2cf5bdf866143ec844112f6b4675db9&csf=1&web=1&e=pYjysQ
mailto:info@bsfiepwestendorp.nl

