Amsterdam, 15 december 2021

Betreft: ouderbrief 11

Beste ouders en verzorgers,

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat in het kader van de lockdown de
basisscholen een week eerder dan gepland gesloten zullen zijn.
Dit is een begrijpelijk, maar ook heftig en laat besluit. Deze maatregel betekent weer veel
omschakelen en geregel, niet alleen voor de school, maar zeker ook voor u als ouders én
voor de kinderen. Gelukkig gaan we de decembermaand vrijdagmiddag vooral feestelijk
afsluiten: daar kijken we erg naar uit!

Concrete maatregelen
Het besluit de kerstvakantie te vervroegen betekent op de Fiep het volgende:
o Vrijdag 17 december 2021 is de laatste schooldag van dit jaar.
o We geven volgende week geen (afstands)onderwijs. Wel ontvangt u vrijdag
een tipblad met een overzicht van activiteiten die u volgende week met uw
kind zou kunnen doen. Vrijdagochtend bespreekt de leerkracht van uw kind
dit tipblad in de klas. De kinderen hebben hierbij geen computers nodig en we
verstrekken dan ook geen Chromebooks.
o Vrijdagmiddag is er een kerstdiner van 14.00 tot 15.30 uur. Daarna gaan de
kinderen naar huis. Voor meer informatie: zie ouderbrief 10.
o Op alle Amsterdamse scholen kunnen alleen ouders/verzorgers die allebei
werken in cruciaal beroep kunnen een verzoek indienen voor noodopvang.
Deze maatregel wijkt af van de regel die het ministerie stelt. De druk op het
onderwijs in Amsterdam is echter zo hoog dat de scholen niet voldoende
ruimte hebben om meer kinderen op te vangen dan strikt noodzakelijk.

De Fiep biedt voor deze kinderen van maandag 20 december tot en met
donderdag 23 december alléén opvang (dus géén onderwijs) en alleen tijdens
de reguliere schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur (woensdag) / 14.45 uur
(maandag, dinsdag, donderdag). De school is gesloten op vrijdag 24
december.
U kunt een verzoek indienen bij Natasja Meijer ( nmeijer@stkba.nl ), waarbij u
aangeeft in welke sector u en uw partner werkzaam zijn. Dit verzoek moet
uiterlijk morgen - donderdag 16 december - vóór 12 uur gedaan worden.
o Kwetsbare kinderen (kinderen in een onveilige situatie) kunnen alleen op
uitnodiging van de directeur op de school komen. Voor dagen en tijden zie
het punt hierboven.
o Volgende week is een lesvrije periode. De medewerkers zijn op school of
werken thuis en bereiden zich voor op de scenario’s die zich na de
kerstvakantie kunnen aandienen. Natuurlijk wordt u geïnformeerd bij
veranderingen of verlenging van de maatregelen.
Wij wensen u veel succes met het organiseren en bedanken alle ouders en kinderen
voor hun flexibiliteit.

Afscheid Mary Refos
Mary Refos stopt per 1 januari 2022 met haar werkzame
leven in het onderwijs. Zij was bijna 20 jaar verbonden
aan de Stichting KBA, waarvan de laatste zes jaar op de
Fiep.
De afgelopen maanden gaf ze vooral les aan groep 6a en
8b. Morgen en overmorgen neemt zij afscheid van haar
klassen. Volgende week woensdag zeggen wij Mary als
collega’s vaarwel.
Graag bedank ik Mary voor alles wat zij voor de
kinderen, ouders en collega’s van de Fiep heeft
betekend en wens ik haar een fijne “nieuwe” periode.

Volgende week ontvangt u de laatste ouderbrief van 2021 met daarin onder meer informatie
over de bezetting na de kerstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Jan van Aert, directeur

