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Nieuwsbrief 
 

 Juli 2019-2020 

Van de directie 

Wat een jaar 

Gisteren was de laatste dag van het 
schooljaar 2019 – 2020. Vandaag 
maken de leerkrachten de school 
gereed voor volgend jaar. De lokalen 
worden opgeruimd en de leerlingen 
worden overgedragen aan de nieuwe 
leerkracht waar uw kind volgend jaar 
bij in de klas komt. 

De start van het schooljaar ging prima. 
Er is voldoende bezetting geweest om 
goed les te kunnen geven. Zeker in 
vergelijking met andere scholen in 
Amsterdam of in vergelijking met vorig 
schooljaar. We hebben geconstateerd 
dat er voldoende rust in de school is 
om prettig te kunnen leren. 

Maar dat was de eerste helft van het 
jaar. En toen kwam Corona. Deze 
Corona periode bestaat eigenlijk uit 
drie delen. 

Het eerste deel (16 maart) was er 
niemand in de school. We gingen les 
geven op afstand en dat viel niet mee. 
We moesten zelf leren omgaan met de 
digitale middelen; het was moeilijk om 
alle leerlingen te bereiken; niet 
iedereen had een device. Ook voor de 
thuissituatie was het een grote 
uitdaging om je eigen kinderen te 
ondersteunen in het thuisonderwijs. 
Na een paar dagen kregen we het 
onderwijs op afstand goed onder de 
knie, wetende dat je het nooit zo goed 
kunt doen als onderwijs in de klas. 

Het tweede deel (11 mei) mochten we 
weer naar school, halve klassen en 
dan om de dag. Omdat er een te groot 
aantal leerkrachten in de zogenaamde 
risicogroep zitten, konden we niet alle 
leerlingen in school bedienen. We 
hebben toen gekozen om de leerlingen 

die de grootste behoefte hadden om in 
de klas les te krijgen, in een 
opvangklas in school te halen. 
Daarnaast kwamen de groepen 1 t/m 3 
en de nieuwkomersgroep om de dag 
naar school. Met de opgedane kennis 
en vaardigheden over thuisonderwijs 
konden de overige klassen les krijgen 
via Teams. Beide processen verliepen 
volgens plan. 

Vanaf 8 juni konden we weer echt 
lesgeven, zoals het hoort. Alle 
leerlingen en leerkrachten mochten de 
school weer in. We merkten dat de 
leerlingen moesten wennen om weer in 
het ritme van de school te komen. 
Gelukkig hebben we nog 4 weken les 
kunnen geven, zodat we de leerlingen 
in beeld hebben en ons 
onderwijsaanbod passend kunnen 
maken voor de leerlingen voor na de 
zomervakantie. 

En na de zomervakantie? 

In de laatste week van de 
zomervakantie zal het personeel weer 
op school zijn. We zorgen er dan voor 
dat we alle leerlingen op maandag 17 
augustus weer kunnen ontvangen. 

Op dit moment durf ik geen uitspraak 
te doen over hoe de school na de 
zomervakantie zal starten. Normaliter 
zijn de schooltijden van 8:30 tot 14:30 
en woensdag tot 12:15. In ons laatste 
draaiboek zijn die tijden aangepast om 
te kunnen voldoen aan het 
Coronaprotocol dat is opgesteld door 
de PO-raad. Ik sluit niet uit dat er voor 
17 augustus nog nieuwe richtlijnen 
komen. Daarom zal ik u aan het einde 
van de zomervakantie bevestigen 
welke schooltijden wij hanteren. 
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Na de zomervakantie zullen er ook 
weer naschoolse activiteiten worden 
ingepland. 

Verbouwing 

U heeft het waarschijnlijk al gezien, 
ons schoolplein gaat op de schop. We 
hebben al een aantal jaren een slecht 
werkend klimaatsysteem in ons 
gebouw. Doordat de bronnen voor 
koude en warmte die we uit het 
aardoppervlak halen niet goed werken, 
is het in de zomer te heet in ons 
gebouw en stoken we in de winter op 
gas, in plaats van de milieuvriendelijke 
energiebron. De aanvankelijke bouw 
van een nieuwe bron in februari is 
verschoven naar juli. Van de 
verbouwing hebben we tot nu toe geen 
hinder ondervonden. Na de 
zomervakantie zullen er ook nog 
bouwactiviteiten zijn, maar daar zullen 
we weinig hinder van ondervinden. De 
planning is dat in oktober het systeem 
weer goed werkt. Dus dan zitten we er 
in de winter warmpjes bij en kunnen 
we in de zomer ons hoofd koel 
houden. 

Inspectie 

Eerder dit schooljaar zou de inspectie 
bij ons langskomen voor het 
herstelonderzoek. Dit werd door de 
Corona maatregelen onmogelijk 
gemaakt. Het bezoek aan onze school 
is uitgesteld en zal tussen de herfst- en 
kerstvakantie plaatvinden. De precieze 
datum volgt nog. 

Personeel 

Er zijn weinig wijzigingen in het team. 

Komend jaar zal Ilse niet meer bij ons 
zijn. Zij gaat haar focus leggen op haar 
studie. Ilse, heel veel succes en heel 
veel geluk. We zien je graag later weer 
terug op onze school. 

Esmee werkte 4 dagen en zal na de 
zomervakantie 5 dagen werken. 

Formatie 

De leerkrachten en de groepsverdeling 
is als volgt: 

 Groep 1/2A, juf Sandra; Groep 1/2B 
juf Mascha en juf Angelique 

 De kinderen die nu bij juf Belinda 
zitten, gaan gewoon weer terug 
naar de groep 1/2 A of 1/2 B waarin 
ze vóór Corona zaten. 

 Groep 3 juf Esmee 

 Groep 4 meester Paul en juf Linda 

 Groep 5/6 meester Guido 

 Groep 6 juf Aygül 

 Groep 7 juf Tineke 

 Groep 8 meester Peter 

 Nieuwkomersgroep juf Corine 

 

Tot volgend jaar 

Ik bedank iedereen voor de goede 
inzet en de prettige samenwerking van 
het afgelopen jaar. Ik kijk er naar uit 
om jullie na de zomervakantie weer te 
zien. 

Een hele fijne vakantie! 

  



 

 

Pagina 3 van 3 

Nieuwsbrief 
Vakanties en studiedagen 
2020-2021 

 

Vakanties 

 

Studiedagen 

 

 Eerste dag Laatste dag  
Herfstvakantie 10 oktober 18 oktober  
Kerstvakantie 19 december 3 januari  
Voorjaarsvakantie 20 februari 7 maart  
Goede vrijdag 2 april   
Pasen 4 april 5 april  
Koningsdag 27 april   
Meivakantie 1 mei 16 mei Bevrijdingsdag en Hemelvaart 

zijn in de meivakantie 
Hemelvaart 13 mei   
Pinksteren 23 mei 24 mei  
Zomervakantie 9 juli 22 aug  

1 Vrijdag 2 oktober KBA studiedag 

Op deze dagen zijn alle 
leerlingen vrij. 

2 Vrijdag 30 oktober Studiedag 
3 Vrijdag 18 december Studiedag voor de kerstvakantie 
4 Donderdag 1 april Studiedag voor goede vrijdag 
5 Maandag 21 juni Studiedag 
6 Vrijdag 9 juli Studiedag voor de zomervakantie 
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