
Info
\ woensdag 16 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Nog heel even en dan hebben wij al weer bijna voorjaarsvakantie. De
afgelopen periode zijn de toetsen afgenomen in de groepen. Na de vakantie
worden de voortgangsgesprekken gevoerd. De leerkracht nodigt u via Social
Schools uit voor de gesprekken.

Corona is nog lang niet verdwenen maar wij gaan wel weer terug naar
normaal. Dat is natuurlijk fijn. Blijf de adviezen opvolgen vooral wanneer u te
maken heeft met kwetsbare mensen om u heen. Een zelftest doen blijft zeker
niet onverstandig. Bij coronabesmettingen onder leerkrachten is de kans groot
dat wij geen vervanging hebben en uw kind dus niet naar school kan. Hou dus
a.u.b. rekening met elkaar.

De meeste coronamaatregelen worden straks afgeschaft. Wat dit precies gaat
betekenen voor het onderwijs en in hoevere ouders weer in de school mogen,
daarover informeren wij u na de vakantie.

Na de vakantie hebben wij op maandag en dinsdag studiedagen, dan zijn de
leerlingen nog vrij. Op woensdag 2 maart vinden in de meeste groepen de
rapportgesprekken plaats. Ook dan zijn de leerlingen vrij maar krijgt u een
uitnodiging dan worden zij wel verwacht om samen met u naar het
rapportgesprek te komen. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via
de leerkracht van uw kind(eren).

Op donderdag 3 maart begint de school weer en verwachten wij alle kinderen
te ontvangen.

Namens directie en het team van SBO Universum wensen wij u alvast een hele
fijne vakantie.

Personeel
In februari is juf Chantal bij ons gestart. Zij gaat werken op maandag en
dinsdag en zal vooral in de onderbouwgroepen extra gaan ondersteunen.

Na de voorjaarsvakantie start juf Nora bij ons. Zij gaat werken op dinsdag en
donderdag en zal vooral in de bovenbouwgroepen extra gaan ondersteunen.

Wij wensen hen een leuke tijd bij ons op het Universum!

Belangrijke data
februari:

- 19 feb
voorjaars-
vakantie t/m 27
feb.

- ma 28 feb
studiedag,
leerlingen vrij.

maart:
- di 1 maart

studiedag,
leerlngen vrij.

- woe 2 maart,
leerlingen vrij.
Raport-
gesprekken.

- vrijdag 4 maart
Only Friends
Aarde/Jupiter
Pluto/Uranus

- vrijdag 18 maart
Only Friends
Saturnus/
Neptunus.
Jupiter/ Aarde



Juf Rosalie gaat na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Uiteraard
wensen wij haar een fijne tijd om van haar zwangerschap te genieten.

Het vinden van vervanging voor een groep is erg moeilijk. Om deze reden zijn
wij genoodzaakt om intern te schuiven zodat wij de continuïteit in zoveel
mogelijk groepen kunnen garanderen. Wij snappen dat dit verre van ideaal is
om midden in het schooljaar te wisselen. Toch verwachten wij met deze
wisselingen voor iedere groep een oplossing te hebben gevonden.

Voor de groepen Uranus en Komeet zijn wij nog opzoek naar een oplossing
voor de woensdag. Wij hopen u hierover zo snel mogelijk verder te kunnen
informeren.

Via social schools hebben wij de ouders van de groepen inmiddels
geïnformeerd. Hierbij nog even de indeling van de bezetting zoals deze er voor
de komende periode gaat uitzien.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Beren Kathy Kathy Kathy Sam/Joan M Sam/ Wendy

Maan Marja Marja Marja Melanie Melanie

Zon Tessa Tessa Tessa Tessa Hanne

Komee
t

Wendy Hanane ? Wendy Hanane

Pluto Hanne Hanne Marjan van
Os

Marjan van
Os

Marjan van
Os

Uranus Marjan S. Marjan S. ? Marjan S. Marjan S.

Saturn
us

Annette Annette Hanane Hanane Annette tot
14:00 uur
Jurre vanaf
14:00

Neptun
us

Saran Saran Peter Peter Saran

Venus Mirjam Mirjam Harmien Mirjam Mirjam

Aarde Wim Wim Wim Wim Wim

Jupiter Josien Josien Josien Ingeborg Ingeborg

Na schoolse lessen van Wijsneus
Na de voorjaarsvakantie worden de kennismakingslessen gehouden van
Wijsneus. Voor de komende periode worden er o.a lessen aangeboden in
theater en hiphop. Na de vakantie komt er meer informatie hoe u uw kind
hiervoor kan opgeven.



Inloopspreekuur voor advies over geldzaken.
Elke donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur is Derya Yoldemir op school
aanwezig. Zij kan u helpen met vragen over geldzaken. U kunt haar ook
bereiken op 06-8221 1897 of mailen d.yoldimir@buurtteamamsterdamnoord.nl

Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage te
doen. Wanneer u in het bezit bent van een stadspas dan kunt u deze laten
scannen op school. Misschien kunt u de pas meegeven aan uw kind of anders
contact opnemen met Judy of Philles (in de ochtend 020-6361539) zodat wij
hiervoor een afspraak kunnen maken. Dit kost u verder niets en wij zijn hier als
school erg blij mee omdat wij dan extra dingen kunnen organiseren.

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.

De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 30 maart 2022

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

mailto:d.yoldimir@buurtteamamsterdamnoord.nl

