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                     Amsterdam, vrijdag 1 april 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 25 , schooljaar 20-21  

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Lang weekend-Pasen 

 

Dadelijk gaan we genieten van een lang weekend, waarbij een aantal van u aandacht 

besteedt aan het Paasfeest. Pasen, zie ik als het feest van vallen en opstaan. Jezus viel 

tijdens de kruisweg 3 keer, maar kwam elke keer weer overeind.  Ook zijn opstanding na de 

dood zie ik als weer opstaan. Deze Coronatijd waar wij ons nu in begeven, is ook een tijd dat 

we soms vallen en weer moeten opstaan. Dat is niet altijd gemakkelijk! Toch hoop  ik dat 

Pasen dit jaar in vele opzichten nieuw leven en inspiratie mag brengen voor ons allen.  

 

 

Voorjaars-Scholenactie van Voedselbank Amsterdam.   

 

De Fiep gaat deelnemen aan de Voorjaars-Scholenactie van Voedselbank Amsterdam.   

Dankzij de inspanning van veel Amsterdamse scholen heeft de Voedselbank de afgelopen 

jaren met veel succes houdbaar voedsel ingezameld tijdens Scholenacties rond de 

feestdagen. Zij merken echter dat deze voorraad in het voorjaar weer daalt. Dit in 

combinatie met een stijgend aantal klanten en een daling in voedseldonaties, maakt dat zij 

de Scholenactie nu ook in het voorjaar organiseren.   

  

We ontvangen na Pasen een aantal kratten en een boodschappenlijst met houdbare 

producten waar veel behoefte aan is bij de voedselbank. Zie bijlage 1 verderop in deze 

ouderbrief. Na Pasen kunnen leerlingen en docenten de kratten vullen met producten uit 

deze lijst.  

 

 

 

 

 

 



Buurtteam Amsterdam start op 1 april  

 

Op 1 april openen de buurtteams hun deuren voor alle Amsterdammers vanaf 18 jaar. In  

bijlage 2 vindt u de locaties en contactgegevens van de eerste 33 buurtteams die starten per 

1 april. Het aantal locaties in elk stadsdeel wordt vanaf april verder uitgebreid.  

 

 

5 en 10 jarigen onderzoeken van de GGD 

 

Zoals elk jaar worden de 5 en 10 jarigen weer op school gezien door de 

schoolverpleegkundige van de het ouder -en kindteam van de GGD. Gewoonlijk worden de 

ouders bij de 10 jarigen onderzoeken uitgenodigd, maar vanwege Corona is dat dit jaar niet 

het geval. Wel ontvangen de ouders van zowel de 5 als de 10 jarigen een brief thuis, met het 

verzoek een digitale vragenlijst in te vullen over hun kind. De schoolverpleegkundige wil 

graag dat alle ouders de vragenlijst invullen, zodat zij beter zicht heeft op de ontwikkeling 

van ieder kind. In de brief leest u hoe het invullen van de vragenlijst moet. Mocht u toch 

vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de GGD of met de intern 

begeleider van school. 

 

Als u behoefte heeft aan een gesprek over de ontwikkeling van uw kind, of u heeft vragen of 

zorgen over uw kind, dan kunt u dit ook aangeven in de vragenlijst.  

De 10 jarigen ontvangen de 'pubergids' van de GGD. Hierin staat interessante informatie die 

u samen met uw kind kunt doorlezen. 

 

 

Schoolfotograaf  

 

Op donderdag 8 april en vrijdag 9 april 2021 komt de fotograaf bij ons op school. 

Om ons aan de richtlijnen te houden en drukte te voorkomen worden er ook dit jaar geen 

broertjes en zusjes foto gemaakt. Wel gaan de groep 8 kinderen of eventuele 

schoolverlaters met hun broertje/zusje op de foto. Dit gebeurt onder schooltijd en hier hoeft 

u zich niet voor op te geven. Om 8.45uur beginnen de schoolfotografen met het maken van 

de groepsfoto’s en portretfoto’s. 

 

De schoolfotograaf wil graag een vrolijke foto maken. De foto’s worden het leukst als uw 

kind iets kleurigs draagt en geen zwarte en/of witte kleding.  

 

 

Speciale testlocatie voor kinderen in de RAI 

 

Als uw kind klachten heeft vragen wij u uw kind thuis te houden of te laten testen. U snapt 

dat wij, evenals de GGD het liefst hebben dat u uw kind laat testen. De GGD heeft daarom 

op elke testlocatie ook speciale kindertestbalies ingericht.  

 

 



Betalen ouderbijdrage 

 

Vorige week heeft u een brief ontvangen over het betalen van de ouderbijdrage. Fijn dat 

veel ouders hier gehoor aan hebben gegeven. Willen de anderen dit ook nog doen. U snapt 

dat het voor ons erg fijn is als iedereen nu betaalt. 

 

Nieuwe website 

 

De vernieuwde website is in de lucht. Zie www.bsfiepwestendorp.nl  

 

 

Tot slot wens ik u een fijn lang paasweekend. Blijf voorzichtig!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

  

http://www.bsfiepwestendorp.nl/


Bijlage 1 

 

 



Bijlage 2 

 

Hulp nodig? Ga naar Buurtteam Amsterdam  

Heeft u moeite om rond te komen? Wilt u graag andere mensen ontmoeten? Moet u uw 

huis uit? Hebt u problemen door ziekte, een psychische aandoening of verslaving? 

Loopt het thuis even niet zo goed? Buurtteam Amsterdam is er voor u. Een plek in de 

buurt waar u naartoe kunt met al uw vragen. 

Wat een buurtteam is  

Buurtteam Amsterdam is er voor iedereen die (tijdelijk) extra steun kan gebruiken. Er zitten 

verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij hebben veel kennis en ervaring. Samen met u 

zoeken zij naar een oplossing die bij u past. De hulp is gratis. 

 

U kunt bij Buurtteam Amsterdam terecht met vragen over: 

• zorg 

• geld 

• wonen 

• werk 

• meedoen 

• gezondheid 

• veiligheid 

 

Waar de buurtteams zitten 

U vindt de buurtteams in heel Amsterdam, er is dus altijd een buurtteam bij u in de buurt. U 

kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. U kunt ook bellen of een e-mail 

sturen. Een overzicht van alle buurtteams vindt u op www.buurtteamamsterdam.nl 

 

Zo herkent u het buurtteam: 

 
 

Algemeen: 

Het buurtteam kijkt samen met u welke hulp u nodig hebt zodat u zelf of met wat extra 

steun weer verder kunt. Daarom werkt een buurtteam ook samen met veel andere 

organisaties in de buurt.  

 
Bijvoorbeeld met:  

• Ouder- en Kindteams 

• Huisartsen 

• Geestelijke gezondheidszorg 

• Woningcorporaties 

• Bewonersgroepen 

http://www.buurtteamamsterdam.nl/


• Vrijwilligersorganisaties 

• Wijkverpleging 

• Zorgaanbieders  

• Buurthuizen 

 

Meer contact  

Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken? U bent van harte welkom. 

Voor alle buurtteams en contactgegevens kijkt u op www.buurtteamamsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurtteamamsterdam.nl/

