Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 17 februari 2021

\

Beste ouders/verzorgers,
Het corona virus heeft op vele fronten roet in het eten gegooid. Zo heeft
u de laatste ouderinfo in november 2020 van ons ontvangen. Sindsdien
hebben wij u voornamelijk per mail geïnformeerd. Het blijft een bizarre
tijd voor ons allemaal.
Graag wil Ik deze ouderinfo gebruiken om u even bij te praten over een
aantal zaken want er is wel wat gebeurd de afgelopen maanden.
Begin december zijn naast mijzelf nog twee collegae besmet door het
coronavirus. Alle drie hebben wij (deels) ons werk weer hervat.
Inmiddels is Juf Ingeborg met zwangerschapsverlof gegaan en vervangt.
Juf Hanane haar in groep Neptunus. Op woensdag is meester Messaoud
ons team komen versterken voor conciergewerkzaamheden.
In het nieuwe jaar zijn wij al geconfronteerd met twee keer een code
rood. Het lijkt maar niet op te houden met bijzondere situaties waardoor
het naar school komen moeilijk is. Maar wat zijn wij blij dat wij de
kinderen weer op school mogen ontvangen en u vanaf het hek toe
kunnen zwaaien. De maatregelen zijn aangescherpt dus voorlopig zullen
wij het voorzichtig aan blijven doen.
Op school krijgen de kinderen in deze periode alleen les in hun eigen
lokaal van eigen juffen en meesters. Verder spelen alle groepen alleen
met de eigen groep buiten.
De afgelopen periode konden de kinderen al zo weinig naar school om
deze reden hebben wij er voor gekozen om de studieweek aan te passen.
Op maandag 1 maart en dinsdag 2 maart zijn de kinderen vrij in verband
met onze studiedagen. Vanaf woensdag 3 maart is de school weer open
en verwachten wij iedereen weer te zien.
Op deze 2 studiedagen werken de leerkrachten aan de rapporten en
schrijven zij de ontwikkelperspectieven. Na de voorjaarsvakantie maken
zij een afspraak om een gesprek (op afstand) met u te hebben over de
ontwikkeling van uw kind.

Belangrijke data in
februari:
● Voorjaarsvakantie;
20 februari t/m
28 februari met
aansluitend
studiedagen 1 en
2 maart
Belangrijke data in
maart:
● 1 en 2 maart
studiedagen
kinderen vrij
● Oudergesprekken telefonisch
of via Meet tot
en met vrijdag
12 maart
Belangrijke data in
april:
● 2 april Goede
Vrijdag,
kinderen vrij.
● 5 april 2e
paasdag.

Op dit moment kijken wij niet te ver vooruit en dat betekent dat wij nog
geen zicht hebben of uitstapjes straks weer mogelijk zijn. Op dit moment
liggen alle activiteiten buiten de groep en buiten de school stil. De
muziekdocenten zorgen voor online muzieklessen. Groep 8 gaat zich de
komende tijd voorbereiden op de toetsen en zij gaan werken aan hun
afscheid op Universum. Er komt een leuk alternatief voor de musical en
op het resultaat zal u nog even moeten wachten. Een leuk vooruitzicht
om naar uit te kijken.
Hoe de situatie is na de voorjaarsvakantie dat is allemaal nog onzeker.
De inlooptijden houden wij zoveel mogelijk aan. Wanneer er nieuwe
maatregelen bekend worden gemaakt waardoor er in de school zaken
nog anders georganiseerd moeten worden dan houden wij u uiteraad op
de hoogte via de mail en website.
Een aantal ouders heeft aangegeven niet alle mail te ontvangen. U kunt
berichten ontvangen via de leerkracht, vanuit ons algemene emailadres
of vanuit directie. Ook gebeurt het dat wij op een afwijkend moment u
snel op de hoogte willen brengen, dan worden de mails verstuurd vanuit
Parnassys, ons leerlingadministratie systeem. Er kunnen berichten in uw
spambox terecht zijn gekomen of uw instelling is zo beveiligd dat onze
berichten niet aankomen. Wanneer u uw spambox controleert en u ziet
hierin een bericht van school dan kunt u aangeven dat het geen spam is,
zo ontvangt u daarna deze berichten gewoon in uw inbox. Voor de extra
beveiliging kunt u via ‘instellingen’ een aanpassing doen waardoor onze
mails aan zullen komen. Mocht het toch problemen blijven geven dan
vragen wij u contact op te nemen met uw provider. Wanneer u een
ander mailadres heeft gekregen geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons
door zodat wij dit kunnen aanpassen.
Graag delen wij nog een keer de inlooptijden met u. Veel eerder of later
aankomen zorgt ervoor dat groepen te veel mengen en dat proberen wij
door de verschillende inlooptijden te voorkomen. Wij vragen u hier a.u.b.
rekening mee te houden. Nu het gladde winterweer achter de rug is, is
het wellicht voor u ook beter om te plannen.
Schooltijden
ma,di,do,vr

Schooltijden
wo

Inloop
plein:

Grote Beer

8:45 – 14:05

8:45 – 11:35

Achterplein

Maan

9:05 – 14:25

9:05 – 11:55

Achterplein

Zon

8:55 – 14:15

8:55 – 11:45

Achterplein

Komeet

9:15 – 14:35

9:15 – 12:05

Achterplein

Pluto

9:25 – 14:45

9:25 – 12:15

Achterplein

Mars

9:25 – 14:45

9:25 – 12:15

Voorplein

Neptunus

9:15 – 14:35

9:15 – 12:05

Voorplein

Venus

9:05 – 14:25

9:05 – 11:55

Voorplein

Aarde

8:55 – 14:15

8:55 – 11:45

Voorplein

Jupiter

8:45 – 14:05

8:45 – 11:35

Voorplein

Gister heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen in verband met
toestemming voor het GGD bron - en contactonderzoek. In de mail die
wij gister gestuurd hebben leggen wij uit wat het belang hiervan is.
Wanneer u het formulier nog niet meegegeven heeft aan uw kind wilt u
dit dan a.u.b. morgen niet vergeten te doen. Dank u wel.
Namens het team wil ik u alvast een fijne vakantie wensen. Het zonnetje
gaat weer schijnen en hopen dat u er van kunt gaan genieten. Blijf vooral
gezond en tot woendag 3 maart.

Pien Verburg Directeur.
Extra bericht webinar GGD:
In een eerder mail hebben wij u geïnformeerd over een webinar voor
ouders. Hierbij delen wij graag de link met u:
Sessie van donderdag 11 februari: https://youtu.be/Kccsz6hAOew
Tijdens de sessies zijn handige links gedeeld waarop veel informatie
te vinden is. Deze staan hieronder:
GGD webpagina voor ouders met kinderen op de basisschool:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/testbeleid-ki
nderen/
GGD-bericht over testen bij kinderen:
https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/kinderen-coronatest/
Beslisboom BOINK - wanneer mag je kind wel/niet naar school bij
klachten: https://www.boink.info/beslisboom
RIVM website informatie over kinderen, school en COVID-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
Coronamaatregelen en Hygiènerichtlijnen voor basisscholen (generiek
kader):
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/k
inderopvang-scholen
GGD bericht over quarantaine- en testbeleid basisschool:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/basiss
chool/
Handreiking neusverkouden kinderen:
https://lci.rivm.nl/index.php/langdurig-neusverkouden-kinderen
Gezondheidscheck:
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/gezondheidscheck%20v
ersie%2026%20nov.pdf

Heeft u algemene vragen over corona? Bel dan het landelijk
informatienummer: 0800 - 1351
De GGD Amsterdam heeft ook een corona informatielijn; hier kunt u
naartoe bellen met vragen voor de GGD Amsterdam: 020-5555202 >
optie 3. Daar zitten van 9-20.00 deskundigen achter de telefoon. U kunt
ook altijd contact opnemen met uw school en de daaraan verbonden
jeugdarts en jeugdverpleegkundige.

De volgende ouderinfo verschijnt 31 maart 2021
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

