Amsterdam, 14 januari 2022

Betreft: schooljaar 2021-2022, ouderbrief 14

Beste ouders en verzorgers,
We zijn heel blij dat de Fiep toch gewoon open kon op maandag! Laten we er met z'n allen voor
zorgen dat dat zo blijft: zorg goed voor uzelf en elkaar dit nieuwe jaar.
Zilveren Weken
Drie weken kerstvakantie terwijl bibliotheken, musea, sportclubs, bioscopen, theaters en
binnenspeeltuinen gesloten waren, je niet goed kon buitenspelen door het slechte weer en je
misschien niet op bezoek kon bij familie: dat hakt er best in bij jonge kinderen.
Het kost even voordat iedereen zijn plek weer gevonden heeft in de groep. In de Zilveren Weken van
de Vreedzame School besteden we dan ook extra aandacht aan de groepsdynamiek. We werken
actief aan een positieve groepssfeer en veilige groep, zodat we op 24 januari kunnen beginnen met
blok 4 van de Vreedzame School: "We hebben hart voor elkaar".
Dit blok gaat over gevoelens. De kinderen leren om te praten over hun gevoelens en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen. Daardoor zijn ze beter in staat om conflicten positief op te
lossen, en om voor elkaar op te komen.

Corona-update
Helaas kunnen ouders nog altijd alleen op uitnodiging in de school komen. Kinderen vanaf groep 6
wordt gevraagd op de gangen een mondkapje te dragen en elke week twee zelftesten mee naar huis
te nemen om te testen op corona.
Quarantaine/thuisblijven: Kinderen met verkoudsheidsklachten blijven thuis en laten zich testen bij
de GGD. Bij een of twee gevallen in de klas hoeven medewerkers en kinderen niet in quarantaine. Bij
drie of meer gevallen binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal
adviseren dat de hele klas, inclusief de vaste leerkracht, in quarantaine gaat, ongeacht of de
leerling/leerkracht gevaccineerd is, of al corona heeft gehad.

Bezetting
We hadden deze week te maken met een aantal zieke collega's, met als gevolg dat verschillende
kleuterklassen een dag thuis moesten blijven. Het team probeert de lasten zoveel mogelijk te
verdelen over de verschillende groepen. Het ziet ernaar uit dat het de komende maanden vaker zal
voorkomen dat we ouders vragen hun kind thuis te houden, omdat er geen vervanging voor de
leerkracht te vinden is. We doen alweer een beroep op uw flexibiliteit, dank voor uw begrip en
geduld!

Informatieochtend nieuwe ouders
De Fiep is een populaire school: er hebben zich al veel ouders aangemeld voor de informatieochtend
volgende week. Gelukkig kunnen de informatieochtenden veilig op school plaatsvinden, in de
buurtkamer. Leerlingen uit de groepen 8 geven na afloop een rondleiding door de school.
Mochten er ouders in uw omgeving zijn met een kind dat dit jaar 4 wordt, dan kunt u ze wijzen op
onze informatieochtenden op woensdag 19 januari, woensdag 16 maart en woensdag 18 mei steeds van 9:00 tot 10:30 uur.

Start citotoetsen
Vanaf maandag gaan we van start met de M-toetsen in de groepen 3-7, dat zijn de citotoetsen die we
ieder jaar na de kerstvakantie afnemen. Deze toetsen geven een objectief beeld van wat een leerling
kan en wat een leerling nog moet leren. Met deze informatie kan de leerkracht het onderwijs
optimaal afstemmen op de groep én op uw kind. Wij zien of uw kind voldoende groei laat zien en
(naar vermogen) op de goede weg is.
Groep 8 is deze week al begonnen met de toetsen, omdat zij binnenkort het definitief advies voor
het VO krijgen.
Oefenen voor de toetsen is niet nodig. Zorg dat uw kind voldoende slaapt en genoeg ruimte krijgt
voor ontspanning: buiten spelen, sporten, gezelschapspelletjes spelen of het kijken van een mooie
kinderfilm (kijk bijvoorbeeld gratis kinderfilms in Zappbios). Een gezonde lunch meegeven helpt ook
bij het concentratievermogen.

Nieuws van de overblijf
Deze week zijn we bij de overblijf begonnen met het programma Brood & Bewegen. Medewerkers
van TSO- en BSO-aanbieder Brood & Spelen houden in de pauze toezicht op de leerlingen en
organiseren een actief sportprogramma. De kinderen maken kennis met verschillende
sportdisciplines en spellen zoals vlekvoetbal, voetbaltraining clinic, basketbal, kickboksen,
badminton, spelletjes met springtouw en/of een bal.
Aanstaande maandag krijgen onze overblijfouders een opfristraining over vreedzaam gedrag bij het
buitenspelen.
Ouderavond interactief opvoeden gaat niet door

Eind deze maand stond een ouderavond rondom interactief opvoeden gepland. Vanwege corona kan
deze niet in de buurtkamer gehouden worden en online vinden we voor deze avond geen goed
alternatief. We gaan met de andere scholen in de PAW nadenken over hoe we toekomstige
ouderbijeenkomsten veilig, maar wel op school kunnen organiseren.

Naschoolse activiteiten
Volgende week beginnen de eerste naschoolse activiteiten! Deze beginnen om 15:00 uur (om 12:45
uur op woensdag). De kinderen mogen pas vijf minuten voordat de activiteit begint naar het lokaal
komen (of op worden gehaald). Eerder is nog niemand aanwezig en geen toezicht.
We hebben heel veel leuks gepland, zoals vogelhuisjes bouwen, circuslessen, sieraden maken,
proefjesproject, kleding pimpen en djembélessen.

Met vriendelijke groet,
Team Fiep Westendorpschool

