Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 28 oktober 2020

\

Beste ouders/verzorgers,
Voor de leerlingen van groep 8 breekt een bijzondere periode aan. Zij
ontvangen de voorlopige adviezen voor de verwijzing naar het
Voortgezet Onderwijs en samen met hun ouders/verzorgers kunnen zij
zich gaan orienteren op nieuwe scholen.
Op school zijn we ondertussen goed aan het nadenken hoe we de feesten
in december kunnen vieren zodat het feestelijk en veilig is. Vaak maken
we op school lampions voor St Maarten maar dit jaar besloten we dit over
te slaan. Groep Zon heeft wel al lampions gemaakt. Zij waren sneller dan
het schoolbesluit.
Het Sinterklaasfeest wordt op school gevierd. Dit jaar niet met een
intocht op het plein maar de Sint zal onze school zeker bezoeken. U
ontvangt foto’s via Klasbord of mail van de leerkrachten.

Afstandsonderwijs
Het komt steeds vaker voor dat een leerling of een leerkracht thuis moet
blijven uit voorzorg of vanwege Corona. We zijn een nieuw protocol aan
het ontwikkelen voor wat betreft het afstandsonderwijs binnen de
mogelijkheden die we hebben. U ontvangt hierover een aparte brief
zodra het protocol klaar is.

Belangrijke data in
oktober:
● 29 oktober
diëtiste op
school.
Belangrijke data in
november:
●

●

●

●
●

U kunt altijd met uw kind afspreken (tenzij uw kind ziek is) dat hij/zij, als
ze thuis moeten blijven, leest in een leesboek, schooltelevisie kijkt of
naar het jeugdjournaal. Stimuleer uw kind ook om een
bewegingsactiviteit te doen.

2 november,
start afname
tevredenheidsonderzoeken.
5 november
groep Beren vrij
i.v.m. studiedag
Kathy en Marjan
6 november,
start week van
de media
wijsheid.
20 november
studiedag,
kinderen vrij.
26 november
diëtiste op
school.

Belangrijke data in
december:

Studietweedaags in november
Onze studietweedaagse van 19 en 20 november kan niet doorgaan. We
hebben daarom besloten om van donderdag 19 november een
onderwijsdag te maken omdat er al zoveel lesdagen vervallen . Dat
betekent dat uw kind gewoon op school verwacht wordt. Vrijdag 20
november heeft het team een aangepaste studiedag online.

●

2 december,
Sinterklaas op
school.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit Joan Jansma, logopediste, en Lieke Schuring,
leerkracht. Een ouder is de MR komen versterken. Hayat, moeder van
Soumaya uit groep komeet:

De personeelsgeleding stelt zich graag aan u voor:
Mijn naam is Lieke Schuring ik werk in groep 7
(Venus). Ik werk al 5 jaar op SBO Universum met veel
plezier, daarnaast zit ik nu 4 jaar in de MR zodat ik
meer meekrijg van de schoolontwikkelingen. Op die
manier kan ik als vertegenwoordiger van mijn
collega's meebepalen over de toekomst van de
school en welke richting we opgaan.

Mijn naam is Joan Jansma en ik werk al bijna vijfendertig jaar met veel
plezier op Universum als logopedist.
Ik werk hier van maandag tot en met donderdag en vrijdag werk ik op
een school in Oost. Sinds een paar jaar ben ik lid van de
Medezeggenschapsraad om zo bij te dragen aan een goede
samenwerking tussen ouders en team.
Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig
voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. In de MR wordt
met de directie overlegd over bijvoorbeeld de vakanties, de schooltijden,
veiligheid en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Als ouder kunt u de MR niet benaderen over individuele problemen van
uw kind maar de MR-leden blijven wel graag op de hoogte van wat er
onder de ouders leeft. Dus als er vragen of opmerkingen zijn over hoe
het op school gaat spreek dan gerust een MR-lid aan!
We zoeken nog een tweede ouder. De volgende vergadering staat
gepland voor woensdag 9 december 2020 om 13.30 uur.
In de vergadering van vandaag spreken we over de schoolgids en de
leerlingentevredenheidspeiling.
Het nieuwe mailadres voor de MR is: mr.universum@innoord.nl

Only Friends
Ook in oktober en november staan er weer een aantal sportieve
activiteiten op het programma. De kinderen gaan met de juf of meester
naar de sporthal. Hierbij het overzicht:
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
Vrijdag 13 november van 12.00 uur tot 13.00 uur
De groepen Zon en Komeet gaan handballen, korfballen en tikspelen
Vrijdag 13 november van 13.00 uur tot 14.00 uur
De groepen Beer en Maan gaan handballen, korfballen en tikspelen
Wanneer uw kind tot 14.00 uur les heeft bij Only
Friends dan kunt u daar uw kind ophalen.
Wanneer dit niet lukt dan gaat uw kind terug
naar school en kan dan om 14.45 uur opgehaald
worden.

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 25 november 2020
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

