Amsterdam, 17 september 2021

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 3

Beste ouders en verzorgers,

De afgelopen twee weken hadden we gelukkig weer alle klassen op school, dat werkt toch een stuk
fijner! We hebben ook de eerste ouderinformatieavond achter de rug. Ruim de helft van u wist de
weg naar de onlinebijeenkomsten te vinden. Deze week zijn we begonnen met de startgesprekken.
We zijn blij dat we u daarvoor weer binnen de school kunnen verwelkomen!

Nieuwe coronamaatregelen
Vanaf maandag 27 september mogen we afscheid nemen van de meeste coronamaatregelen. We
zijn echter zuinig op ons personeel, ouders en kinderen, dus voorlopig blijven we voorzichtig en
houden rekening met elkaar. Dit is hoe we de komende weken zullen omgaan met de richtlijnen:
Klassen hoeven niet meer in quarantaine
Als een leerling in een klas positief test, gaat deze leerling in quarantaine. De rest van de klas hoeft
niet thuis te blijven, behalve als uw kind in die groep zit en verkoudsheidsklachten heeft of krijgt. Uw
kind moet ook thuisblijven als een huisgenoot positief test op corona.
Ouders in de school alleen op uitnodiging
Ouders zijn welkom op school, maar alléén op uitnodiging. Het startgesprek, een voortgangsgesprek
met de intern begeleider, plaatsing van een nieuwe leerling of een rondleiding voor nieuwe ouders
kunnen bijvoorbeeld weer op school plaatsvinden. Ook kunnen er weer koffie- en inloopochtenden
worden georganiseerd, maar voorlopig voor maximaal vijf ouders per keer, en alleen met aanmelding
vooraf.
Halen en brengen blijft buiten
We vragen u om elkaar ruimte te blijven geven. Ouders mogen de school nog niet in om hun
kinderen naar de klas te brengen. We hopen dat dat binnenkort wel weer kan.

Ventilatie op school is in orde
Met de herfst in aantocht vraagt een aantal ouders zich af of de ventilatie op de Fiep voldoende is.
Goede vraag, want het toevoeren van frisse buitenlucht en het afvoeren van vervuilde binnenlucht is
belangrijk voor onze gezondheid.
Naast het ‘ouderwets’ open kunnen zetten van ramen en deuren beschikt de Fiep over een
luchtbehandelingssysteem. Twee keer per jaar worden alle filters vervangen; in de herfstvakantie
gebeurt dat weer. Er wordt daarnaast actief gemonitord: we hebben drie CO2 meters in de school
om de versheid van de lucht te meten. Deze meters verplaatsen we met enige regelmaat als check of
de lucht voldoende ververst wordt. Dat doen we niet alleen in de klaslokalen, maar ook in de gangen
en andere ruimtes in de school.
We voldoen daarmee aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan een gezond binnenklimaat op
basisscholen. Meer (technische) informatie is in te zien bij Jan van Aert.

Ouderavond over Terra Nova
Op dinsdag 12 oktober 2021 is de eerste ouderavond
van de Pedagogische Alliantie. Het ziet ernaar uit dat
we daarvoor bij elkaar mogen komen in onze
buurtontmoetingsruimte. We gaan die avond het
burgerschapsspel Terra Nova spelen. Dit is een heel
interessante werkvorm waarin u uw buurtgenoten,
mede-ouders en het team beter zult leren kennen.
Onze achtstegroepers hebben Terra Nova al met veel
succes en plezier gespeeld en nu bent u aan de beurt!
Meer informatie vindt u in de volgende ouderbrief.

Volgende week starten de schoolreisjes
Na anderhalf jaar waarin we bijna geen feesten en andere groepsactiviteiten konden organiseren,
starten we dit schooljaar met reisjes voor alle klassen. Tijdens een schoolreis leren kinderen elkaar
beter en van een andere kant kennen, wat zorgt voor meer onderling begrip en een fijnere sfeer in
de klas. Dat zorgt ook weer voor een beter leerklimaat de rest van het schooljaar.
De komende weken gaan alle groepen op schoolreis:





dinsdag 21 september: groep 5-6 naar Duinrell
donderdag 23 september: groep 7-8 zeilen in Amstelveen
vrijdag 24 september: groep 3-4 naar de Linnaeushof
vrijdag 8 oktober: groep 1-2 naar Dierenpark Amersfoort

Ouderinitiatief Samen naar de Fiep
Ook dit nieuwe schooljaar zet het ouderinitiatief zich in! Als ouders van Fiep-kinderen zijn wij
enthousiast over de school en wat zij onze kinderen te bieden heeft. Daarom willen wij andere
ouders graag vertellen over onze ervaringen en stimuleren om langs te komen bij de
informatiedagen.

Ook proberen wij het onderling contact tussen ouders te stimuleren. Vorig jaar hebben wij onder
andere een video gemaakt voor geïnteresseerde nieuwe ouders en posters uitgedeeld. Hopelijk
kunnen we dit jaar weer echt aanwezig zijn bij buurtactiviteiten zoals de Sinterklaasintocht bij het
Hoofddorpplein.
Ben je ook enthousiast over onze school en wil je helpen om de Fiep te promoten? Neem dan contact
op met Olga Damman via ocdamman@gmail.com

Zwemdiploma halen of lid worden van een voetbalclub, maar weinig geld?
Wil uw kind sporten of naar een andere activiteit? Is uw kinds rugzak of fiets aan vervanging toe? Dat
kan lastig zijn als u een laag inkomen heeft. De gemeente Amsterdam en andere organisaties hebben
allerlei soorten subsidies om u te helpen. Dat scheelt vele honderden euro’s per jaar!

Sport en cultuur
•
•
•
•
•

Een korting van maximaal € 300 per jaar op het lidmaatschapsgeld bij de sportclub van uw
kinds keuze.
Nog geen zwemdiploma? Doe een aanvraag voor gratis lessen met diplomagarantie bij
Stichting Sina.
Maximaal € 450 voor dansles, muziekles of tekenles. Op Kunstvol Amsterdam ziet u waar uw
kind lessen kan volgen.
Met de stadspas kan uw kind gratis of goedkoop naar allerlei cursussen in de stad: dans,
muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, sport, typen, programmeren enzovoort.
Wist u dat met uw stadspas gratis naar bijna alle musea in de stad kan, zoals NEMO en het
Kleine Weeshuis? Of voor maar 1 euro per keer zwemmen?

Schoolkosten
• Hebt u een stadspas? Laat deze dan scannen bij Brenda. De gemeente betaalt dan uw
ouderbijdrage aan de Fiep, evenals de kosten voor het schoolreisje (met uitzondering van het
kamp in groep 8).
• Kinderen op de basisschool kunnen jaarlijks € 166 aan scholierenvergoeding krijgen. Hiervan
kunt u bijvoorbeeld een fiets of kleding aanschaffen, of bijles betalen.
• Eens per vijf jaar kan een gezin met kinderen op de basisschool een gratis laptop of tablet
krijgen.
• Met een stadspas heeft uw hele gezin recht op een gratis identiteitskaart.
• Als u geen geld heeft om uw kind zijn/haar verjaardag te laten vieren op school, kunt u een
verjaardagsbox ter waarde van € 35 aanvragen bij de Stichting Jarige Job.
• Op uw kinds stadspas staat dit schooljaar een tegoed waarmee u schoolspullen of kleding
voor uw kind kunt kopen. Kinderen van 4 t/m 9 jaar krijgen € 75 en kinderen van 10 en 11
jaar € 200.
• Met een stadspas bent u ook gratis lid van de OBA!
Voor meer informatie: neem contact op met onze ouder-kindadviseur, Latoya. Ze kan u ook helpen
bij het aanvragen van de diverse regelingen.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u reageren op dit bericht.
Met vriendelijke groet,

Team Fiep Westendorpschool

