Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 31 maart 2021

\

Beste ouders/verzorgers,
Graag wil Ik deze ouderinfo gebruiken om u bij te praten over de
huidige stand van zaken op Universum.
Personeel
Laat ik beginnen met een aantal personele mededelingen.
Allereerst wat betreft mijzelf en mijn herstel na Corona. Ik blijk langer
nodig te hebben om te herstellen en heb mijn werkzaamheden nog niet
volledig hervat. Ik werk momenteel 50% waarvan een aantal uren op
school en een aantal uren thuis.
Juf Judith is ook vanwege Corona nu 3 weken afwezig. We worden om
die redenen tijdelijk versterkt door een interim intern begeleider, juf
Nihal. Juf Judith gaat deze week voorzichtig haar werkzaamheden
hervatten, in eerste instantie werkt zij nog thuis.
Juf Charlotte neemt deels waar tijdens mijn
afwezigheid en juf Harmien neemt een aantal
directietaken over.
De personele mededelingen willen we graag
met feestelijk nieuws afsluiten.
Juf Ingeborg is moeder geworden van zoon
Lucas. We feliciteren de juf en haar gezin van
harte.

Belangrijke data in
april:
● 2 april Goede
Vrijdag,
kinderen vrij.
● 5 april 2e
paasdag.
● 13 april, start
ramadan.
● 26 april, start
meivakantie.

●
●
●
●
●

Organisatie
Na een relatief rustige start na de schoolheropening hebben we de
laatste weken als school vaker te maken met de beperkingen van deze
tijd. We hebben regelmatig een groep thuis moeten laten blijven omdat
collegae in quarantaine moesten of uit voorzorg getest. Elke keer
moeten we op korte termijn reageren op de situatie die zich
onverwachts voordoet. Dit vraagt ook ﬂexibiliteit van u en we zijn blij
met uw begrip. We begrijpen dat het van u ook iedere keer een
aanpassing vraagt. We danken u voor uw medewerking.

●
●

Belangrijke data
in mei:
9 mei, einde
meivakatie.
10 mei, start
school.
13 mei
Hemelvaart/
Suikerfeest.
14 mei, kinderen
vrij.
20 mei,
studiedag
Innoord,
kinderen vrij.
24 mei, 2e
pinksterdag,
kinderen vrij.
31 mei, start
toetsweek.

Afgelopen week hebben we voor het eerste een groep meer dagen
naar huis gestuurd omdat er zoveel kinderen verkouden waren. We
willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat u uw verkouden
kind thuis houdt en laat testen of pas weer naar school stuurt als hij /zij
24 uur klachtenvrij is. Het gaat niet alleen om de gezondheid van uw
eigen kind maar ook om dat van de leerkrachten en de groep.
Er komt deze maand een maand aan met veel vrije dagen en vakanties,
dus wilt u goed het rooster in de gaten houden?
Schoolactiviteiten
Inmiddels zijn een aantal activiteiten weer gestart. Met aanpassingen
ten behoeve van de veiligheid.
Gym
De gymlessen zijn weer gestart. Een aantal groepen gymt op het veld
bij Only Friends.
Zwemmen
De groepen Komeet, Zon en Pluto gaan weer naar het
schoolzwemmen. Op dit moment zwemmen wij tijdelijk in het
Bijlmerbad. Na de meivakantie hopen we weer in het Noorderparkbad
terecht te kunnen.
Eindﬁlm
De kinderen van groep
8 hebben vorige week
de eindﬁlm opgenomen.
‘De school draait door’.
Het duurt nog even
voordat de ouders en
de leerlingen van groep
8 de ﬁlm mogen zien.
Maar wij zijn erg
benieuwd naar het
resultaat.
Mail
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.

Schooltijden
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.
Ma-Di-Do-Vrij
Aanvang - en eindtijd

Groepen:

8:45 uur - 14:25 uur

Grote Beer/ Maan (achter)

8:55 uur - 14:35 uur

Komeet/ Zon (achter)

9:05 uur - 14:45 uur

Pluto (achter)

8:45 uur - 14:25 uur

Aarde/ Jupiter (voor)

8:55 uur - 14:35 uur

Venus/ Neptunus (voor)

9:05 uur - 14:45 uur

Mars/ (voor)

woensdag
Aanvangs - en eindtijd

Groepen:

8:45 uur - 11:55 uur

Grote Beer/ Maan (achter)

8:55 uur - 12:05 uur

Komeet/ Zon (achter)

9:05 uur - 12:15 uur

Pluto (achter)

8:45 uur - 11:55 uur

Aarde/ Jupiter (voor)

8:55 uur - 12:05 uur

Venus/ Neptunus (voor)

9:05 uur - 12:15 uur

Mars/ (voor)

Jump In certiﬁcaat
Zoals u weet werken wij op school hard aan de
gezondheid van de leerlingen. We laten ze lekker veel
bewegen en gezond eten en drinken. Trots kunnen wij
vertellen dat onze school hierdoor het Jump-in
diploma heeft gekregen!
Wat is Jump-in?
Jump-in is een programma van de gemeente Amsterdam. Dit
programma helpt scholen om kinderen meer te laten bewegen en
gezond te laten eten en drinken. Dat is ons gelukt en we houden het
natuurlijk vol.
Het was nooit gelukt zonder uw gezonde lunchtrommeltjes en
traktaties. Bedankt!

Wij wensen u ﬁjne paasdagen en wij zien de kinderen graag 6 april
weer op school.
De volgende ouderinfo verschijnt 21 april 2021
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

