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                         Amsterdam, vrijdag 30 april 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 27 , schooljaar 20-21  

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dadelijke breekt de meivakantie aan. Een periode voor kinderen en medewerkers van de 

school om even niet met school bezig te zijn, om even uit te rusten voor straks de laatste 8 

weken van dit schooljaar. 

 

Cito eindtoets, verkeersexamens en Doornroosje 

 

De maand april stond onder andere in het teken van de Eindtoets voor de groep 8 leerlingen 

en het verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7, die overigens allemaal geslaagd zijn. 

In de kleuterbouw is de voorstelling “Doornroosje” 5 keer opgevoerd, die de ouders via een 

lifestreamverbinding hebben gezien. De voorstellingen waren fantastisch. Hier kan en mag 

de Fiep trots op zijn! 

 

 

Personele uitdagingen 

 

De maand april hebben we te maken gehad met personele uitdagingen als gevolg van de 

Covid. Josie en Alessa zijn positief getest. Gelukkig hebben/hadden beiden milde klachten. 

Maite is helaas getroffen door het Guillaine Barré Syndroom. Zij is hier voor opgenomen in 

het OLVG en start vandaag haar revalidatie bij Reade. Hierbij wens ik haar veel sterkte.  

Daarnaast starten we na de meivakantie met een tijdelijke, 6e kleutergroep. De 

kleuterouders zijn hierover reeds geïnformeerd.  

Dankzij de flexibiliteit en/of de bereidheid om extra te werken van diverse medewerkers is 

het gelukt de bezetting na de meivakantie verantwoord te organiseren. De veranderingen 

betreffen voornamelijk de groepen 1 t/m 3. In de bijlage ziet u hoe de bemensing na de 

meivakantie er uit gaat zien. 

 

 

 



Regeling gratis laptop 

 

Graag wil ik u nog even wijzen op deze regeling: 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/  

 

 

Woudttuin 

 

Sinds kort staat er een hek rondom de tuin van het complex Woudt. Reden is de overlast en 

schade(€ 20.000,00 per jaar) die er wordt veroorzaakt. Binnenkort  komen bordjes op de 

hekken te hangen met de mededeling dat de tuin nu privéterrein is en dat betreding door 

onbevoegden niet meer is toegestaan! De bewoners van het complex Woudt kunnen bij 

onraad de politie bellen, want het betreden van een omheinde tuin valt onder 

huisvredebreuk. Wilt u dit met uw kind bespreken om problemen voor te zijn? 

 

 

Vooraankondiging tevredenheidspeilingen 

 

De kwaliteit van ons onderwijs is voor ons en voor jullie natuurlijk heel belangrijk. Wij 

hebben uw mening nodig. Eind mei krijgt u via de mail een vragenlijst over hoe tevreden u 

bent over ons onderwijs.  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Bij de start van het 

nieuwe schooljaar maken wij de uitslag bekend en gaan wij hiermee aan de slag.  

 

 

Advies van de GGD-arts aangaande reizen in de meivakantie 

 

Het advies van de GGD is ons te houden aan de landelijke RIVM richtlijnen: 

• tot 15 mei niet reizen naar het buitenland 

• mochten u en uw kind toch naar het buitenland gaan, dan zal uw kind bij terugkomst 

in Nederland 10 dagen in quarantaine moeten. Als uw kind geen klachten heeft, kunt 

u uw kind na 5 dagen laten testen. Als de test negatief is mag uw kind uit quarantaine 

en weer naar school. 

 

 

Planning vanaf 17 mei 

 

Helaas gaat de Fieploop ook dit jaar niet door en het schoolreisje voor de kleuters wordt 

verplaatst naar het volgend schooljaar. 

 

Maandag 17 mei en dinsdag 18 mei:  Leskist Islam, Lonneke bespreekt met de 

kinderen uit groep 4 t/m 8 voorwerpen uit de 

Islam 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/


Woensdag 19 mei:  Informatieochtend voor mogelijk nieuwe ouders 

mét een beperkte rondleiding door de school 

conform de RIVM richtlijnen 

Maandag 24 mei:    Tweede Pinksterdag, vrije dag voor iedereen 

Dinsdag 25 mei:    Rooster vrije dag, vrije dag voor de kinderen 

Donderdag 21 mei en 27 mei:  Periodiek Gezondheidsonderzoek door de GGD 

van de 5 jarigen op de Fiep. 

Donderdag 27 mei:  Volgende ouderbrief met de personele bezetting 

voor 2021-2022 en het overzicht van vakanties 

en roostervrije dagen. 

 

 

Tot slot wens ik u een fijne meivakantie. Hopelijk met aandacht voor de Dodenherdenking 

op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei. Natuurlijk wens ik iedereen die mee heeft gedaan 

met de Ramadan een fijn Suikerfeest ofwel Eid al-Fitr. Blijf voorzichtig en rust lekker uit!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

Bijlage 

 

week 17/5 

1/2a 1/2b 1/2c 1/2d 1/2e 1/2f 3a 3b

ma Jacqueline Latifa Annette Marloes Joppe Cora Daphne Alessa

di Cora Latifa Annette Marloes Jacqueline Yvonne (o) Daphne Charlotte

wo Cora Latifa Annette Neriyah Jacqueline geen 1/2f Sarina Alessa

do Yvonne Aicha Annette Fab+Neriyah Joppe Marloes Sarina Alessa

vr. Cora Aicha Annette Fabiënne Joppe Marloes Daphne Alessa

week 24 mei 

1/2a 1/2b 1/2c 1/2d 1/2e 1/2f 3a 3b

ma 2e pinksterdag

di roostervrije dag

wo Cora Latifa Annette Neriyah Jacqueline geen 1/2f Sarina Alessa

do Yvonne Aicha Annette Fab+Neriyah Joppe Marloes Sarina Alessa

vr. Cora Aicha Annette Fabiënne Joppe Marloes Daphne Alessa

week 31 mei 

1/2a 1/2b 1/2c 1/2d 1/2e 1/2f 3a 3b

ma Jacqueline Latifa Annette Marloes Joppe Cora Daphne Alessa

di Cora Latifa Annette Neriyah Jacqueline Yvonne (o) Daphne Charlotte

wo Cora Latifa Annette Neriyah Jacqueline geen 1/2f Sarina Alessa

do Yvonne Aicha Annette Fab+Neriyah Joppe Marloes Sarina Alessa

vr. Cora Aicha Annette Fabiënne Joppe Marloes Daphne Alessa


