Amsterdam, 19 november 2021

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 7

Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is pas drie maanden oud, maar wat hebben we al veel leuke en belangrijke dingen
gedaan. En dat blijven we ook doen, want over een paar weken is het Sinterklaas en vieren we het
kerstfeest. We zien er enorm naar uit!
In deze ouderbrief vragen we u dringend om uw medewerking: laten we er samen voor zorgen dat er
de komende tijd zo min mogelijk klassen thuis moeten blijven. Daarnaast willen we graag van u
weten hoe we u het best op de hoogte kunnen houden van alles wat er op school speelt én
onderzoeken we middels het oudertevredenheidsonderzoek wat u van de Fiep vindt.

Hou de Fiep open!
Boven alles hangt op dit moment de donkere wolk van corona: regelmatig moeten er kinderen of
leerkrachten in quarantaine. Het is vervelend als er klassen thuis moeten blijven omdat er te veel
besmettingen in die groep zijn, of als er geen vervanger kan worden gevonden die voor de klas kan
staan.
We willen u dan ook nogmaals met klem vragen zich aan alle voorzorgsmaatregelen te houden, zodat
de school open kan blijven. Hou bij het wegbrengen/ophalen 1,5 meter afstand van elkaar en blijf
thuis als u klachten heeft die bij corona passen.

Ouders in de school
Ouders kunnen alleen het schoolplein op en de school in als ze zijn uitgenodigd door een
personeelslid. Draagt u alstublieft een mondkapje als u door de school loopt; als u zit, mag het af.

Uw kind ziekmelden
Is uw kind ziek, of moet het thuisblijven omdat een huisgenoot corona heeft? Meld dat dan in Social
Schools. Geef daarbij aan of de afwezigheid met corona te maken heeft.

Wanneer moet een leerling in quarantaine, wanneer mag hij/zij naar school?
In quarantaine (thuishouden):

-

Als de leerling klachten heeft die bij corona passen (zoals veel hoesten en/of koorts);
Als de leerling positief test op corona;
Als een huisgenoot positief test (zelfs al diegene gevaccineerd is);
Na overleg tussen de school en de GGD: als er meerdere besmettingen in één klas zijn.

Naar school:
-

Na vijf dagen quarantaine én een negatieve testuitslag (van de GGD, geen zelftest) voor de
leerling;
In principe: als een vriendje of klasgenoot zelf corona heeft. Graag overleg met de school als
er recent nauw contact tussen deze twee kinderen is geweest.

U leest in dit handige overzicht welke regels er per leeftijdsgroep gelden voor quarantaine:
https://www.parool.nl/nederland/dit-zijn-de-nieuwe-quarantaineregels~b30d055c/

Wie staat er voor de klas?
U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat we personeel tekortkomen. Wilt u er kennissen, vrienden en
familieleden op attenderen dat we iemand zoeken die twee dagen voor een groep 1-2 kan staan. Ook
zoeken we collega’s die structureel vervangingswerk kunnen doen. We gaan ook weer advertenties
plaatsen.
Onze deadline is 9 december: als we dan geen extra personeel gevonden hebben, moeten we ons
gaan beraadslagen hoe we het onderwijs in 2022 gaan organiseren. U begrijpt dat noodgrepen doen
in ons goed georganiseerde onderwijs het laatste is dat we willen voor de kinderen en de school.
Helpt u mee met zoeken naar fijne juffen en meesters voor de Fiep?

Contact met school
Niet alleen is het heel gezellig als ouders hun kind zelf naar de klas kunnen brengen, maar het is ook
een gelegenheid om even bij te praten met andere ouders, de leerkracht of een ander teamlid. We
merken dat iedereen, zowel het team als de ouders en leerlingen, deze contactmomenten mist.
Omdat het vanwege de coronamaatregelen voorlopig nog niet mogelijk is om zonder afspraak in
school te komen, willen we u vragen hoe we elkaar toch zo goed mogelijk op de hoogte kunnen
houden van wat er leeft op de Fiep.
Wat vindt u van de berichten op Social Schools, in de Fiepflits en deze ouderbrief? Mist u informatie?
Wil u iets bespreken dat speelt in de klas of op school? Laat het ons weten! Mail naar
info@bsfiepwestendorp.nl.

Wat vindt u van de Fiep?
Een paar weken geleden heeft u een link gekregen naar de vragenlijst WMK. Daarin kunt u aangeven
hoe u denkt over de Fiep. Op dit moment heeft nog geen kwart van de ouders de lijst ingevuld. Dat
kan betekenen dat iedereen heel tevreden is, maar dat zien we natuurlijk liever terug in de
resultaten!

Doet u alsnog mee? We hebben vandaag een mail gestuurd met daarin de link, ook krijgt u een
herinnering van uw klassenouder.
Studiedag over kansen(on)gelijkheid
Afgelopen woensdag volgde het personeel drie workshops van Jan, Belinda en Anna over
kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. We spraken over het vergroten van de groei-mindset bij
kinderen door het geven van gerichte feedback; het verminderen van de invloed van de
achtergrondkenmerken van leerlingen op hun leerprestaties en het belang van het hebben van hoge
verwachtingen van leerlingen. Heel inspirerend en goed voor de samenhorigheid in het team!

Verslag kascommissie OR en begroting 2021-22
De kascommissie van de OR heeft deze maand alle facturen, het kasboek, de exploitatierekening en
digitale afschriften van de ING-bankrekening gecontroleerd en de kas goedgekeurd. De
oudervereniging heeft gehoor gegeven aan de adviezen die vorig schooljaar zijn gegeven.
Voor de begroting van het lopende schooljaar is uitgegaan van een ‘normaal’ schooljaar waarin alle
geplande activiteiten – ook de schoolreisjes en kampen - door kunnen gaan. Hierbij is rekening
gehouden met de eenmalige NPO-gelden die de school dit jaar ontvangt. Als de OR door bijvoorbeeld
zwaardere coronamaatregelen minder uitgeeft, wordt de ouderbijdrage verlaagd en krijgen ouders
hierover bericht.

Vergeet u niet de ouderbijdrage te betalen?
De ouderbijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht. Toch willen we u vragen om deze wel te betalen:
de school en daarmee uw kind hebben de bijdrage echt nodig. Het grootste gedeelte wordt gebruikt
voor de tussenschoolse opvang (overblijf tijdens de lunch), maar ook om alle schoolactiviteiten zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes en het hapje uit het restaurant mogelijk te maken. Op dit
moment heeft slechts 20 procent van de ouders betaald: daarmee redden we het niet!

De ouderbijdrage is zonder stadspas € 125,- per kind (u betaalt voor maximaal twee kinderen). Dit
kunt u overmaken op rekeningnummer NL82INGB0005400862 t.n.v. OV Brede School Fiep
Westendorp met naam en klas van uw kind(eren). Heeft uw kind een stadspas, dan betaalt de
gemeente uw bijdrage als u de pas bij Brenda laat scannen. Dit moet elk jaar opnieuw gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Team Fiep Westendorpschool

