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voor   ouders   en   verzorgers   van   onze   leerlingen  
\  

 
woensdag   30   september   2020  

 
 

Beste   ouders/verzorgers,  
 
Wat   gaat   de   tijd   toch   snel.    Nog   een   week   en   dan   is   het   herfstvakantie.  
Ook   al   gaan   we   weer   5   dagen   per   week   naar   school,   het   is   nog   lang   niet  
allemaal   zoals   we   gewend   zijn.   Het   is   de   afgelopen   tijd   moeilijk   geweest  
om   alle   groepen   te   kunnen   bezetten   met   een   leerkracht.   Gelukkig   is   het  
nog   heel   vaak   opgelost   en   hebben   we   het   naar   huis   sturen   kunnen  
beperken.   Een   aantal   juffen   en   meesters   heeft   extra   gewerkt   en   soms  
laten   collega’s   hun   andere   werk   liggen   om   les   te   kunnen   geven   aan   een  
groep.   
 
Na   de   persconferentie   van   afgelopen   maandag   weten   we   allemaal   dat   het  
nog   wel   langer   gaat   duren.   Voor   de   basisscholen   en   kinderen   tot   12   jaar  
zijn   eerst   de   regels   een   beetje   versoepeld   maar   op   school   moeten   we   ook  
een   aantal   maatregelen   weer   wat   strenger   hanteren.   
 
Bij   hoge   uitzondering   ontvangen   we   ouders   op   afspraak.   Een  
informatiebijeenkomst   over   het   voortgezet   onderwijs   kan   niet   doorgaan,  
we   gaan   ouders   van   de   leerlingen   in   groep   8   verder   per   brief   informeren.  
Het   vraagt   van   ons   en   u   iedere   keer   opnieuw   aanpassingsvermogen.   
En   ondanks   corona   gebeurt   er   in   de   school   veel   moois.    
 
Bij   groep   Neptunus   is   een   mooie   poort   gebouwd   en   in   school   bouwen  
kinderen   prachtige   vogelhuisjes   en   ontwerpen   ze   boomhutten.    Vandaag  
opende   de   kinderboekenweek.    Er   staan   vreemde,   ouderwetse  
voorwerpen   uitgestald:   een   langspeelplaat,    een   snijmolen   en   nog   veel  
meer.   En   wie   zijn   toch   die   baby’s   die   in   de   school   hangen.   Is   dat   meester  
Wim   en   waar   hangt   juf   Rosalie?   Dat   is   geen   gemakkelijke   puzzel   om   op   te  
lossen.   
 
Ook   buiten   school   is   Universum   actief.   Drie   groepen   werken   mee   aan   de  
schoonmaand   in   samenwerking   met   de   gemeente   in   het   kader   van  
WorldCleanDay.   Kinderen   gaan   met   handschoenen,   lange   knijpers   en  
vuilniszakken   op   pad   om   er   voor   te   zorgen   dat   onze   buurt   er   schoner   uit  
gaat   zien.   
 
In   deze   nieuwsbrief   staan   we   nog   even   stil   bij   verkouden   kinderen,   de  
sportdag   en   Only   Friends,   de   MR   en   Pak   je   Kans.  
Voor   nu   wens   ik   u   en   uw   gezinnen   alvast   een   prettige   herfstvakantie   en  
mede   namens   het   team   gezondheid   toe.   

 
 

 
       Belangrijke   data   in    
        oktober:  
 

● Kinderboeken-  
week   (KBW)   t/m  
7   oktober.  

● 9   oktober,  
Sportdag.  

● 10   oktober,   start  
herfstvakantie  

● Maandag   19  
oktober   weer  
naar   school.  

 
 
       Belangrijke   data   in    
       november:  

 
● 2   november,  

start   afname  
tevredenheids-  
onderzoeken.  

● 6   november,  
start   week   van  
de   media  
wijsheid.  

● 11   november,   St.  
Maarten.  

● 19   &   20  
november  
studie2daagse,  
kinderen   vrij.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Coronavirus  
 
Tijdens   de   persconferentie   over   het   Coronavirus   van   afgelopen  
vrijdagavond   heeft   het   kabinet   meegedeeld   dat   enkele   richtlijnen   voor  
kinderen   in   de   basisschoolleeftijd   worden   versoepeld.  
 
Het   besluit   is   dat   kinderen   met   klachten   (verkoudheid,   snotneus   etc.)   niet  
thuis   hoeven   te   blijven   en   niet   op   het   Coronavirus   getest   hoeven   te  
worden.   Dit   besluit   is/wordt   inmiddels   ook   vertaald   in   de  
Corona-protocollen   Basisonderwijs   en   Speciaal   onderwijs.   
 
Hoewel   uw   verkouden   kind   volgens   deze   nieuwe   richtlijnen   dus   weer  
welkom   is,   verzoeken   wij   u   er   rekening   mee   te   houden   dat   meer  
verkouden   kinderen   in   de   school,   zullen   leiden   tot   meer   verkouden  
leerkrachten,   die   op   hun   beurt   weer   getest   moeten   worden.   Dit   zal  
vervolgens   de   kans   op   les-   en   groepsuitval   weer   vergroten.   
 
Wij   verzoeken   u   dus   vriendelijk,   om   als   het   enigszins   mogelijk   is,   uw  
verkouden   kind   toch   thuis   op   te   vangen.   Zo   weinig   mogelijk   verkouden  
leerkrachten   is   in   het   belang   van   ons   allemaal!   
 
Bij   afwezigheid   van   een   kind,   blijven   de   afspraken   over   registratie   van  
verzuim   en   de   inzet   van   de   leerplichtambtenaar   nog   van   kracht.  
 
In   het   geval   dat   een   leerling   te   veel   mist   doordat   er   sprake   is   van   vaak   of  
chronische   verkoudheid   zal   de   leerkracht   met   de   ouder   overleggen   welke  
keuze   gemaakt   wordt   in   het   belang   van   de   continuiteit   van   het   onderwijs.  

Vraag-   en   antwoordsessies   voor   ouders    V oor   ouders   die   veel   vragen   over
het   virus   hebben   en   angstig   zijn   over   besmetting   organiseert   de   GGD  
Amsterdam   online   vraag   -   en   antwoordsessies.   In   de   online   sessie   kunnen  
ouders   hun   vragen   stellen   aan   specialisten   van   de   GGD.   Neem   contact   op  
met   de   GGD   via   020   555   5202,   als   u   hier   meer   over   wil   weten.   
 
 
 
Sportdag  
 
Op   9   oktober   hebben   we   een   kickoff   sportdag   bij   Only   Friends   met  
medewerking   van   ABNAmro   medewerkers   en   stagiares   van   OnlyFriends.   
 
Tijden:  
 
09.15   uur   -   10.45   uur:   Aarde/Venus/Jupiter/Neptunus  
11.00   uur   -   12.30   uur:   Komeet/Pluto/Mars  
12.45   uur   -   14.15   uur:   Beer/Maan/Zon   
 
De   ouders   van   onze   leerlingen   uit   Beer/Maan/Zon   kunnen   hun   kinderen  
daar    om   14.15   uur    ophalen.  
 
Wilt   u   er   voor   zorgen   dat   u   voor   deze   dag   sportkleding   en   sportschoenen  
aan   uw   kind(eren)   meegeeft   naar   school.   Dank   u   wel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Only   Friends   
 
In   oktober   gaan   we   weer   starten   met   een   aantal   sportieve   activiteiten.   De  
kinderen   gaan   met   de   juf   of   meester   naar   de   sporthal.   Hierbij   het  
overzicht:  
 

Vrijdag,   23   oktober   van   12.00   uur   tot   13.00   uur  
De   groepen   Zon   en   Komeet   gaan   turnen,   fitnessen   en   kickboksen  

Vrijdag,   23   oktober   van   13.00   uur   tot   14.00   uur  
De   groepen   Beer   en   Maan   gaan   turnen,   fitnessen   en   kickboksen  

Vrijdag,   30   oktober   van   12.00   uur   tot   13.00   uur  
De   groepen   Pluto   en   Mars   gaan   turnen,   fitnessen   en   kickboksen  

Vrijdag,   30   oktober   van   13.00   uur   tot   14.00   uur  
De   groepen   Beer,   Maan   en   Zon   gaan   turnen,   fitnessen   en   kickboksen  

 

Medezeggenschapsraad   (MR)  
 
Er   hebben   zich   inmiddels   twee   ouders   aangemeld   voor   de   MR.   De   eerste  
MR-ouder   heeft   al   een   eerste   vergadering   bijgewoond.   Met   de   tweede  
ouder   moet   de   MR   nog   nader   kennis   maken.   In   de   volgende   nieuwsbrief  
stelt   de   MR   zich   aan   u   voor.   
 
 

Ouderbijdrage  
 
Ook   dit   schooljaar   kunnen   de   vrijwillige   ouderbijdrage   weer   betaald  
worden   d.m.v.   het   scannen   van   de   nieuwe   Stadspas   van   de   leerling.   Vanaf  
1   september   a.s.   kan   hiermee   worden   gestart.   Dit   kost   u   zelf   niets  
extra’s.   Dit   wordt   vanuit   de   gemeente   voor   u   betaald.   Wilt   u   hiervoor  
a.u.b.   contact   opnemen   met   Judy   op   maandag,   dinsdag   en   donderdag,  
020-6361539   of   mail   naar   info.universum@innoord.nl.   Zij   maakt   graag  
een   afspraak   met   u   om   dit   in   orde   te   maken.  
  
Wanneer   u   geen   stadspas   heeft   dan   kunt   u   het   bedrag   van   €   50,-  
overmaken   op   rekening   NL60   TRIO   0788795295   t.n.v.   Innoord   onder  
vermelding   van   de   naam   van   uw   kind.   Wanneer   het   u   beter   uitkomt   om   in  
termijnen   te   betalen   dan   mag   dit   uiteraard   ook.   Laat   het   ons   dan   wel  
even   weten.  
 
Met   uw   bijdrage   kunnen   wij   een   hoop   extra   activiteiten   organiseren,   dank  
u   wel   alvast.  
 
 

 

 



 
 
Pak   je   kans   -   hulp   bij   schoolkosten  
 
Hebt   u   een   laag   inkomen   en   weinig   vermogen?   Bijvoorbeeld   omdat   u  
werkt,   maar   weinig   verdient.   Of   omdat   u   een   uitkering   hebt.   U   kunt   van  
de   gemeente   Amsterdam   gratis   hulp   krijgen   bij   de   kosten   voor   uw  
kinderen.  

Scholierenvergoeding  

Met   de   Scholierenvergoeding   betaalt   u   kosten   voor   school,   sport   en  
cultuur.   U   mag   het   geld   ook   gebruiken   voor   spullen   die   uw   kind   nodig  
heeft   om   thuis   schoolwerk   te   doen.   Bijvoorbeeld   inktpatronen   en   papier  
voor   een   printer.   En   om   spullen   te   kopen   voor   sport,   muziek-   en   dansles.  

U   krijgt   €   216,-   per   jaar   per   kind   op   de   basisschool.  
U   krijgt   €   325,-   per   jaar   per   kind   op   de   middelbare  
school.  

Gratis   laptop   of   tablet   basisschool  

Voor   kinderen   van   10,   11   en   12   jaar   kunt   u   een   gratis   laptop   of   tablet  
aanvragen.  
 
Gratis   laptop   of   tablet   middelbare   school  
Voor   uw   kind   op   de   middelbare   school   kunt   u   een   gratis   laptop   of   tablet  
aanvragen.  
 
Reiskostenvergoeding   middelbare   school  
U   krijgt   €   250,-   per   jaar   als   uw   kind   3   zones   of   meer   met   het   openbaar  
vervoer   moet   reizen   naar   de   middelbare   school.  
 
Aanvragen   regelingen   Pak   je   kans  
U   vindt   alle   regelingen,   voorwaarden    en   het   aanvraagformulier   op   de  
website:    www.amsterdam.nl/pakjekans .   Of   vraag   op   de   school   van   uw  
kind   naar   meer   informatie   over   de   regelingen.  
 
Hulp   nodig   bij   het   aanvragen  
Als   u   niet   weet   wie   u   kan   helpen   met   aanvragen,   ga   dan   naar   de   meester  
of   juf   van   uw   kind.  
 
Lijst   Financiële   spreekuren   gemeente   Amsterdam   per   stadsdeel  
Noord:  
Doras  
Bel:   020   435   4555  
Mail:   info@doras.nl  
Kijk   op:   doras.nl  
 
 

De   volgende   ouderinfo   verschijnt   28   oktober   2020  
 
 
 
 
 
 

Kijkt   u   ook   eens   op   de   website:   www.sbo-universum.nl  

 

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

