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Beste ouders/verzorgers,
Na een periode met veel vrije dagen zijn we inmiddels begonnen aan de
periode naar de zomervakantie. De komende weken staan o.a. de toetsen
op het programma en hopen we nog een leuke dag op school te
organiseren voor de kinderen.

Groep Zon is bezig met een project over vlinders. Ze hebben rupsen in de
klas die veranderen in vlinders.

Schoolreis
Helaas kunnen we dit jaar niet op schoolreisje. De leerkrachten willen
graag een leuke dag op school organiseren voor de kinderen zodat wij
toch op een gezellige manier het schooljaar kunnen afsluiten. Helaas
hebben wij nog van weinig ouders de ouderbijdrage ontvangen. Om dit
mogelijk te maken is het belangrijk dat u deze bijdrage nog betaalt. Wat
dit jaar niet besteed wordt dat gebruiken wij uiteraard volgend jaar weer.
We hebben nog wel wat te wensen en daar kunnen wij uw bijdrage goed
voor gebruiken. Voor de leerlingen van groep 8 betekent dit dus helaas
geen kamp. De ouders van groep 8 krijgen binnenkort een aparte brief
over hoe het afscheid voor groep 8 er uit gaat zien.

Belangrijke data
in mei:

● 31 mei, start
toetsweek.

Belangrijke data
in juni:

● 28/ 29 juni
studiedagen,
leerlingen vrij

● 28 juni t/m 2 juli
rapportge-
spreken.



Ook dit schooljaar kunnen de vrijwillige ouderbijdrage weer betaald
worden d.m.v. het scannen van de Stadspas van de leerling. Dit kost u
zelf niets extra’s. Dit wordt vanuit de gemeente voor u betaald. Wilt u de
stadspas van uw kind meegeven naar school dan zorgen wij dat deze
gescand wordt en uiteraard weer meegegeven wordt aan uw kind. Ook
kunt u hiervoor een afspraak maken 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.

Zwemmen
De afgelopen periode hebben we tijdelijk in het Bijlmerbad gezwommen.
Komende week starten de zwemlessen weer in het Noorderparkbad.
Vanwege de maatregelen kunnen nog niet alle leerlingen naar het
zwembad. Vanuit de gemeente komt er weer een aanbod om in de
vakantie een zwemdiploma te halen voor de leerlingen die nog geen
diploma hebben.

Kinderen met verkoudsheidsklachten
Helaas worden er te vaak nog kinderen met verkoudheidsklachten naar
school gestuurd. Kinderen met klachten mogen niet naar school en is het
advies om ze te laten testen. Pas bij een negatieve test of 24 uur
klachten vrij mogen de kinderen weer naar school. Wanneer er andere
medische oorzaken zijn waardoor uw kind het hele jaar door dergelijke
klachten heeft, bespreek dit dan met school. U kunt in dit geval een mail
sturen naar info.universum@innoord.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Social Schools
Wij zijn bijna zo ver om te starten met het gebruik maken van Social
Schools. Binnenkort ontvangt u vanuit Social Schools de brief met
informatie om u aan te melden. Zodra deze brief met activatiecode
(koppelcode) verstuurd is dan ontvangt u van ons per mail een extra
bericht hierover.
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De volgende ouderinfo verschijnt 30 juni 2021

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

Extra mededeling:

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.


