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                     Amsterdam, vrijdag 19 maart 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 24 , schooljaar 20-21  

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Wederom een ouderbrief. Vanaf nu ontvangt u één keer in de 2 weken een brief van mij.  

 

Ouderbetrokkenheid 

 

Tijdens de oudergesprekken van de afgelopen week hoorden wij dat de meeste ouders erg 

tevreden waren met het geboden onderwijs tijdens de lockdown. Dit bleek ook uit de 

peiling. Tegelijk hoorden we dat de lockdown hard werken is geweest voor de meeste 

ouders. Mooi om te zien is wel dat jullie als ouders helder zicht hebben kunnen krijgen op 

hoe jullie kind aan de stof werkt. Natuurlijk is de uitdaging thuis niet exact dezelfde als op 

school, maar er zijn veel raakvlakken. Deze gedeelde kijk op de kinderen en hun leren is erg 

prettig in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Als er iets is gebleken tijdens de 

lockdown, is het wel hoe waardevol onze samenwerking is. Laten we dat ook na deze 

eigenaardige periode vasthouden.  

 

 

Nieuwe website 

Elk moment kan de vernieuwde site de lucht in gaan. Zie www.bsfiepwestendorp.nl  

 

Online ouderavond “EHBO bij kinderen” 

Op 17 maart 2021 was de informatieavond over EHBO bij jonge kinderen. Thema's als 

verstikking, verbranding, ongevallen en bewusteloosheid werden besproken. Ouders kregen 

veel handvatten en suggesties over wat ze kunnen doen als ze onverwacht eerste hulp 

moeten verlenen. De avond werd verzorgd door Rode Broeder Ramon Weekenstroo. De 

presentatie van deze avond vindt u op onze website bij ouderavonden. Fijn dat u er was.    

 

 

 

 

 

http://www.bsfiepwestendorp.nl/


Corona aangelegenheden: 

 

In de link vind u een informatief filmpje over het testen van kinderen. Op AT5 wordt 

dagelijks een filmpje vertoond met betrekking tot het  testen van kinderen. 

 
https://www.at5.nl/artikelen/207722/speciale-coronateststraat-voor-kinderen-ik-vond-het-
meevallen 
 
 

 

Betalen ouderbijdrage 

 

Volgende week ontvangt u een brief over het betalen van de ouderbijdrage. Dit zal nog een 

algemene brief zijn. Half april worden de ouders die nog niet betaald hebben alsnog  

uitgenodigd om te betalen. U snapt dat het voor ons erg fijn is als u nu betaalt. 

 

 

Wat staat er de komende weken op de rol 

• Maandag 22 maart starten we met de week van de Lentekriebels, een jaarlijks 

aanbod van de Fiep. 

• Volgende week worden de resultaten van de Midden toetsen besproken. Op dinsdag 

30 maart ontvangt u een uitdraai van de resultaten. 

• Donderdag 1 april starten we met een uitgebreid paasontbijt. Binnenkort ontvangt u 

hier een brief over van Brenda. 

• Donderdag en vrijdag 8 en 9 april komt de schoolfotograaf op school 

 

 

 

Bij deze wens ik u wederom een fijn weekend. Blijf voorzichtig!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 
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