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                         Amsterdam, vrijdag 16 april 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 26 , schooljaar 20-21  

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

 

Roerige periode  

 

Zoals u wel gemerkt hebt zitten we qua personele bezetting in een onrustige periode. We 

hebben te kampen met personeelsuitval. Dit is het gevolg van uiteenlopende redenen:  

ziekte, quarantaine en verlof voor medische onderzoeken, begrafenis, etc.. Vervanging is 

niet altijd meer mogelijk. Daarom is de afgelopen week een aantal ouders verzocht hun kind 

thuis te houden.  Hierbij proberen we de “last” eerlijk over de school te verdelen, zodat alle 

klassen ongeveer evenveel aantal onderwijs uren ontvangt. Dit is vervelend, maar helaas de 

realiteit. 

 

Aanbod 

 

In deze tijd wil de Fiep een zo’n normaal mogelijk programma aanbieden. Zowel onder 

schooltijd als na schooltijd. Fijn dat we  merken dat de kinderen veel plezier hebben in de 

naschoolse activiteiten. Bij de organisatie houden we de covid richtlijnen van RIVM goed in 

de gaten. Soms betekent dit dat we op een aantal terreinen aanpassingen moeten doen. De 

meeste opvallende in de maand april zijn: 

• De voorstelling Doornroosje, die de kleuters voor hun ouders opvoeren n.a.v. het 

thema “Ridders en kastelen” komt nu via een lifestreamverbinding de huiskamers 

binnen. We zijn blij dat we dit hebben kunnen regelen. Dit wordt vast een succes! Vijf 

avonden spelen de 4 en 5 jarigen de sterren van de hemel. Op dit moment wemelt 

het van de ridders, prinsen, doornroosjes, tuinmannen, koks en andere acteurs in de 

school. 

• De verplaatste sportdag die nu op 30 april gepland is gaan we ook anders organiseren 

dan gebruikelijk. Hier zult u later nog meer informatie over ontvangen 

 

 



Roostervrije dag en Koningsdag 

 

Maandag 26 april hebben we een ingelaste studiedag. Dan zijn de kinderen vrij, evenals 

natuurlijk op dinsdag 27 april i.v.m. Koningsdag. Ik hoop dat u binnen de mogelijkheden kunt 

genieten van een fijne dag. 

 

 

Bron- en contactonderzoek door de GGD 

 

De GGD kan in het kader van bron- en contactonderzoek de school vragen bepaalde 

informatie te verstrekken over medewerkers en leerlingen. Dit mag de school doen op grond 

van een ‘gerechtvaardigd belang’. Hiervoor heeft het ministerie van OCW recent een 

handreiking gepubliceerd. Dit betekent dat de Fiep de volgende (persoons)gegevens mag  

verstrekken aan de GGD: 

• de naam van de medewerker of leerling die mogelijk als categorie 2 of 3 in het BCO 

wordt aangemerkt; 

• de geboortedatum van de medewerker of leerling; 

• het telefoonnummer en/of e-mailadres van de medewerker of leerling (of van diens 

ouders/ verzorgers bij leerlingen tot 16 jaar); 

• of de medewerker of leerling op een of meerdere specifieke dagen op school 

aanwezig was (de presentielijst); 

Er hoeft niet expliciet vooraf of bij iedere casus toestemming gevraagd te worden aan 

ouders zelf om de bovenstaande gegevens te verstrekken. Als u niet wil dat de Fiep gegevens 

deelt met de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek, kunt u bezwaar maken bij de 

school zodat deze gegevens niet verstrekt worden.  

 

 

Eindtoets en Centrale Loting & Matching voor plaatsing van basisschoolleerlingen in het 

voortgezet onderwijs. 

A.s. dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 8 hun eindtoets. We wensen de 

kinderen heel veel succes bij het maken van hun toets.  Op 8 april jl. zijn de groep acht 

leerlingen geïnformeerd over de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Op de Fiep zijn alle 

kinderen, op 3 na, geplaatst op een school van hun eerste keus. Ik zag veel blije groep 

achters in de school.  

 

 

Tot slot wens ik u een fijn weekend. Blijf voorzichtig!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 


