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                        Amsterdam, vrijdag 9 juli 2021. 

Betreft: ouderbrief 30 , schooljaar 20-21  

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dit is de laatste ouderbrief van dit schooljaar. Morgen begint de zomervakantie om 12.00 

uur. Een periode van welverdiende rust want wat hebben we een onstuimig schooljaar 

achter de rug!   

 

We hoopten vanaf het begin van het schooljaar weer gewoon te kunnen starten, maar 

helaas moest de school weer dicht vanaf december en hebben we dit afgelopen schooljaar 

weer thuisonderwijs gegeven. 

 

Corona bleek een vervelende ziekte die een aantal van ons getroffen heeft en waarvan 

sommigen nog steeds herstellende zijn. Hoewel er veel  verzuim was van leerkrachten en er 

geen invallers beschikbaar zijn hebben we veel kunnen opvangen door de inzet van collega’s 

die of extra wilden werken of collega’s die hun taken buiten de klas niet hebben uitgevoerd 

en voor de klas zijn gaan staan. Door de coronamaatregelen konden er geen klassen worden 

opgedeeld.  

Er is ook veel gevraagd van de ouders want ondanks de (extra)inzet van de collega’s hebben 

we dit jaar bijna 50x een klas gevraagd thuis te blijven.  

 

Veel uitstapjes en activiteiten zoals het schoolreisje, Ameland en de Fieploop konden helaas 

niet doorgaan. De kleutermusical is wel uitgevoerd:  de ouders konden de musicals bekijken 

via een lifestream. De groepen 8 mochten gelukkig aan het eind van het jaar uitstapjes 

maken. Tijdens de eindmusical van groep 8, op het schoolplein, werd het duidelijk hoe fijn 

de ouders en de kinderen het vonden elkaar weer te ontmoeten en hoe ze dit de afgelopen 

jaren hebben gemist. Laten we hopen dat het nieuwe jaar weer normaal wordt! 

 

Tot slot: In de week van 16 augustus ontvangt u een brief met alle nieuwe afspraken over 

openingstijden, in en uitgangen, 1,5 meter afspraken enzovoort. De jaarvergadering is op 9 

september en u bent allen uitgenodigd. Ook krijgt u dan nog een brief van de OR over de 

ouderbijdrage. 

 

Ik wens u, namens alle collega’s van de Fiep,  een fijne en gezonde vakantie en wij zien u en 

uw kind graag terug op maandag 23 augustus.  

 

Met vriendelijke groet,                                       Jan van Aert 


