
 

 

 

              Amsterdam, 1 oktober 2021  

 

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 4  

 

Beste ouders en verzorgers, 

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn deze week beëindigd, maar we vragen u om rekening te blijven 

houden met kwetsbare personeelsleden, ouders en leerlingen. Na anderhalf jaar zonder ouders in de 

school kunnen we u nu al op afspraak weer verwelkomen! We zullen u in de volgende ouderbrief 

nader informeren hoe het vervolg er uit gaat zien.  

 

Ouderavond over Terra Nova gaat door! 

Op dinsdag 12 oktober 2021 is de eerste ouderavond van de 

Pedagogische Alliantie. We gaan die avond in onze speelzaal 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! 

U krijgt volgende week informatie over hoe de avond er precies 

uitziet en hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Coronamaatregelen vanaf 27 september 

Uw kind gaat in quarantaine als hij/zij, of een gezinslid positief test. Uw kind moet ook thuisblijven en 

getest worden als hij/zij koorts krijgt, benauwd is of veel hoest. Bij neusverkoudheid of keelpijn mag 

uw kind volgens de nieuwste richtlijnen wél naar school komen. 

Ouders zijn tot de herfstvakantie alleen op uitnodiging welkom in de school. Halen en brengen 

gebeurt buiten. Hou daarbij rekening met elkaar – we doen het samen. 

 

Leerkrachten werken alleen overdag 

Helaas zijn er regelmatig ouders die personeelsleden na sluitingstijd van de school telefonisch of met 

een tekstbericht benaderen. Ons team werkt tussen 8.00 en 18.00 uur en is daarna vrij. Mocht u 

dringende vragen hebben, raadpleeg dan een klassenouder via Social Schools. 

 

 

https://p-a-w.nl/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-basisonderwijs/


Schoolreisjes 

De eerste schoolreisjes zijn achter de rug! De kinderen hebben enorm geluk gehad met het fijne 

nazomerweer en genoten van Duinrell (groep 5-6), zeilen in Amstelveen (groep 7-8) en de 

Linnaeushof (groep 3-4). Volgende week vrijdag gaan de kleuters naar dierenpark Amersfoort. De 

foto’s vindt u in de volgende Fiepflits. 

 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Helaas terug van weggeweest: hoofdluizen. Luizen 

veroorzaken jeuk en verspreiden zich gemakkelijk. Het is 

daarom belangrijk om uw kinds hoofdhuid (en dat van 

uw andere gezinsleden) regelmatig te controleren. Grijp 

meteen in als u hoofdluis ontdekt: twee weken lang elke 

dag kammen met een luizenkam is de beste aanpak. 

Mocht dit niet afdoende werken, dan kunt u bij de drogist antihoofdluismiddel met dimeticon kopen. 

In deze folder van het RIVM leest u meer over het herkennen van neten/luizen en hoe u ervan 

afkomt. Voor vragen aan de school kunt u zich wenden tot Brenda. 

 

Tandarts op school   

Alle kinderen die staan ingeschreven bij de Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam (JTVA) 

worden vanaf 5 oktober op de Fiep door de tandarts gecontroleerd. Kinderen wiens gebit is 

nagekeken, krijgen een tandartskaart mee waarop staat of verdere behandeling nodig is. Als uw 

kind bijvoorbeeld een gaatje heeft, zal de tandarts contact met u opnemen.  

Kinderen die niet zijn aangemeld, worden niet gecontroleerd. Zij krijgen wel een inschrijfkaart 

mee. De tandartscontrole (twee keer per jaar) is gratis tot uw kind 18 jaar wordt. Ook het 

verwijderen van tandsteen, het maken van foto’s en het vullen van gaatjes wordt door uw 

zorgverzekeraar vergoed. 

Als u vragen heeft over de controle of inschrijving van uw kind, kunt u JVTA bellen op 020-6166332 

of 06-42518107. De tandarts is ook per mail bereikbaar: kwillemse@jtv-amsterdam.nl  

Karen Willemse (tandarts)     Inge Bok (assistente) 

              

 

Met vriendelijke groet,  

Team Fiep Westendorpschool 

 

https://www.kruidvat.nl/kruidvat-anti-luis-haarlotion/p/4472483
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/94503_009096%20Folder%20Hoofdluis_TG%20aangepast.pdf
https://jtv-amsterdam.nl/hier-werken-wij/verplaatsbare-tandartskamers/
mailto:Kwillemse@jtv-amsterdam.nl

