
 

 

 

              Amsterdam, 19 augustus 2021  

 

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 1 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. We kijken er naar uit alle kinderen weer gezond en 

wel op de Fiep te mogen ontvangen.  

In deze brief informeren wij u over de regels en afspraken die gelden op de Fiep vanaf maandag 23 

augustus. 

Start maandag 23 augustus 
De groepsleerkrachten staan op deze eerste schooldag vanaf 8.20 uur buiten bij de hieronder 
aangegeven ingang van de school. Zij vangen de kinderen buiten op. U heeft dan ook de mogelijkheid 
voor een kort “meet&greet” moment met de leerkracht van uw kind.   
 
Veiligheid en fysiek contact 
De Fiep hanteert nog steeds de richtlijnen van het RIVM.  
 
De volgende maatregelen zijn van kracht: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
• Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• Leerlingen en personeel blijven thuis bij klachten van verkoudheid, loopneus, niezen, 

hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging en koorts. Personeel laat zich bij klachten 
testen. 
 

Fysiek contact  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Iedereen wast goed en meerdere keren per dag zijn/haar handen voor ten minste 20 

seconden. 
• Er worden geen handen geschud. 
• Hoesten/niezen in de ellenboog. 
• Zo min mogelijk aan je gezicht zitten. 

 
Aanwezigheid leerlingen 
We gaan er vanuit dat alle kinderen aanwezig zijn vanaf 23 augustus.  Afwezigheid met een oneigenlijke 

reden wordt gemeld bij leerplicht.  

 
Ouders en de school 
Helaas mogen de ouders nog steeds de school en de speelplaats niet betreden. Alleen voor 
oudergesprekken is er een uitzondering. Deze kunnen digitaal plaatsvinden of na schooltijd in het 



lokaal van uw kind of op het schoolplein, afhankelijk van de voorkeur van de medewerkers en de 
ouders. Als u het gebouw betreedt, vragen wij u een mondkapje te dragen.  
Het spreekuur van de directeur vindt plaats in de BOR op woensdag van 8.30 tot 9.30. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via de administratie.  
Omdat u als ouder de leerkracht van uw kind nu niet dagelijks ziet, vragen we u absentiemeldingen 

te doen via social schools of telefonisch. Opmerkingen en vragen kunnen ook gesteld worden via 

social schools. 

Halen en brengen  
We maken gebruik van onderstaande ingangen en schooltijden:  
 
Midden- en bovenbouw:      

Ingang voetbalveld:                                              Uitgang voetbalveld: 
Groepen 3, 4 en 5 tussen 8.20 en 8.30 u.             Groepen 3, 4 en 5 om 14.45 u (wo. 12.30 uur) 
 

Ingang Overschiestraat:                                          Uitgang Overschiestraat: 
Groepen 6, 7 en 8 tussen 8.20 en 8.30 u.             Groepen 6, 7 en 8 om 14.45 u (wo. 12.30 uur) 
 
Bij beide ingangen staat iemand van school. De kinderen mogen naar binnen zodra zij arriveren.  

 
Kleuters: 
Ingang Voorburgstraat  

Groepen 1/2a en 1/2b tussen 8.20 u en 8.30 u brengen en om 14.45 u ophalen (woensdag om 12.30 

u).  

Ingang voetbalveld 

Groepen 1/2c en 1/2d tussen 8.20 en 8.30 uur brengen en om 14.45 u ophalen (woensdag om 12.30 

u).  

Ingang Overschiestraat 

Groep 1/2e tussen 8.20 uur en 8.30 uur brengen en u haalt uw kind op om 14.50 u(op woensdag om 

12.35 u).  

Belangrijk: 

- De kleuters worden opgevangen bij het hek door iemand van de school. 

- Breng uw kind precies op de aangegeven tijd. 

- Houd afstand van andere ouders. 

- Ga meteen weer weg na het brengen of halen.  

Lesaanbod 

We starten maandag met het reguliere lesprogramma. De gym-, muziek-, bevo-, flexlablessen gaan 

gewoon door. We organiseren het komend jaar een extra aanbod, bekostigd via het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). Hierover wordt u binnen enkele weken geïnformeerd.  

Buitenschoolse opvang 
De kinderen die naar de BSO gaan, worden op de reguliere BSO-tijden (14.45 of 12.30 uur) opgehaald 
van de Fiep. De kinderen verzamelen zich op de bekende plek.  
 



Internetproblemen 
Helaas heeft de Fiep tot in de loop van volgende week geen internet. Er wordt hard gewerkt om dit 
probleem op te lossen.  
 
Jaarvergadering OR en informatieavond 
De jaarvergadering is op 9 september en u bent allen uitgenodigd. U ontvangt dan ook een brief van 
de OR over de ouderbijdrage. Hoe we deze avond gaan vormgeven hoort u later. 
 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit bericht. We 
hebben erg veel zin om er weer een bijzonder, leerzaam en plezierig jaar van te maken.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Fiep Westendorpschool  

  

 

 

 

 


