
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 4, 17 september 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

28 september Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

12 t/m 17 
oktober 

Herfstvakantie 

30 september Start Kinderboekenweek.  

22 oktober Verkeersexamen groep 8H 

 

Informatie uit de school 
Positief testresultaat  
In groep 7(Van Hogendorpplein) is een leerling positief getest op het Coronavirus. In overleg met ons 
bestuur, de AWBR, is besloten om de klas voor 10 dagen niet naar school te laten komen en onderwijs op 
afstand te organiseren. Hiermee willen we verdere besmettingen van andere kinderen en medewerkers 
voorkomen. Een uitermate drastische maatregel, maar helaas noodzakelijk. De ouders zijn telefonisch en 
per mail door ons geïnformeerd.   
  
Leerkracht afwezig en geen inval beschikbaar  
Wij zitten nu in de vijfde week van het schooljaar. De afgelopen periode hebben we te maken gehad met 
afwezige leerkrachten, die bij voorbeeld een snotneus of andere Corona gerelateerde klachten hadden en 
daardoor niet naar school mochten komen. In de meeste gevallen weet de school vervanging te 
organiseren. Soms vragen we aan onze parttimers of zij extra willen werken of passen wij de interne 
schoolorganisatie aan. Kortom, de school doet er alles aan om de klassen te bemensen. Achter de 
schermen vindt druk telefonisch verkeer en organisatorisch overleg plaats om de lessen doorgang te laten 
vinden. Deze hectiek vindt echter buiten het gezichtsveld van de ouders plaats. Aangezien de focus de 
laatste periode op Corona en de daarbij behorende ontwikkelingen ligt, schuift het tekort aan leerkrachten 
(wat nog steeds het geval is) ongemerkt naar de achtergrond.  
Het komt soms voor dat de alle mogelijkheden, ondanks de eerdergenoemde inspanningen, om vervanging 
te regelen zijn uitgeput. Dan zijn we genoodzaakt om een klas naar huis te sturen. Er is dan echt sprake van 
overmacht. Dat is uitermate vervelend voor alle partijen: voor de kinderen, voor de ouders en ook voor de 
school zelf.  Uiteraard hopen wij dat dit tot een minimum beperkt zal blijven, maar de herfstperiode 
nadert. Verkoudheids- en Corona gerelateerde klachten zullen gaan toenemen. Medewerkers 
met dergelijke klachten, die in de normale situatie naar school zouden komen, moeten dan thuisblijven en 
zich laten testen. Het tekort aan invallers zal dan zeer voelbaar zijn.  Gelukkig hebben zorg- en 
onderwijsmedewerkers vanaf volgende week voorrang.   
 

Wat te doen bij een mogelijke 2de lockdown? 
Het aantal besmettingen in Amsterdam neemt toe en er wordt al gesproken over een 2de 
lockdown. In de vorige nieuwsbrief hebben we aan de ouders gevraagd om TIPS en TOPS van de 
vorige lockdown met ons te delen. Daar zijn ook reacties op gekomen. Dank hiervoor. Waar zijn 
we als school mee bezig?  
 



Er is een werkgroep gestart om het draaiboek "onderwijs op afstand" op een goede manier vorm 
te geven. Alle medewerkers hebben hierbij hun input gegeven, we maken gebruik van de input 
van de ouders (TIPS en TOPS)  en de werkgroep komt binnenkort bij elkaar om de verschillende 
scenario's voor te bereiden. Daarbij hoor ook uiteraard het werken met TEAMS en hoe gaan we dit 
op een goede manier organiseren.  
Tevens zijn wij druk bezig met de organisatie voor een speciale ouderapplicatie (een soort what's 
app). Binnenkort ontvangt u hier informatie over per mail.  

Verder heeft de school de YURLS-pagina bijgewerkt, waardoor kinderen met snotneuzen (zie 
verderop in deze nieuwsbrief) die thuis moeten blijven, toch lessen kunnen maken.  
Deze link brengt u naar de YURLS pagina van onze school: 
https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087536 
Per (jaar)groep staan hier weektaken op (wat kan er per dag gedaan worden) en links met oefeningen die 
gedaan/gemaakt kunnen worden.  
 
Snotneuzen andere Corona gerelateerde klachten 
Ter voorkoming van mogelijke besmettingen gelden voor zowel de medewerk(st)ers als de 
kinderen dat bij Corona-gerelateerde klachten men thuis dient te blijven. Voor de medewerkers 
geldt dat zij zich direct moeten laten testen.  
 
Deze klachten zijn: 

• loopneus, snotteren, 
• koorts 
• hoesten 
• niezen 
• keelpijn 
• niets meer proeven 
• niets meer ruiken 

Wanneer uw kind een of meerdere van deze klachten heeft, kan hij/zij niet naar school komen. 
Wanneer wij deze klachten signaleren bij uw kind, nemen wij contact met u op en dient u uw kind 
op te komen halen.  
 
Nieuwe gymleerkracht voor 3 dagen 
Per 22 september begint onze nieuwe collega Quincy van Hoorn als gymleerkracht.  
Hij gaat werken op de dinsdagen woensdagen en donderdagen. Welkom Quincy!  
Meester Rueben gaat 3 dagen werken in het voortgezet onderwijs, maar blijft gelukkig wel de maandagen 
bij ons werken. 

 
Verkeersexamen groepen 8 (data zie hierboven)  
Binnenkort worden het uitgestelde  theoretisch verkeersexamen afgenomen bij de 
kinderen van de groepen 8. Groep 8P heeft het verkeersexamen vandaag gedaan en 
ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd, we zijn trots op jullie.   
Groep 8H kan nog even leren en oefenen met de informatie die zij in de klas krijgen en 
in groep 7 gekregen hebben. Daarnaast  is er ook de website met oefeningen:: 
www.verkeerspleinamsterdam.nl Bij verkeerspleinamsterdam moeten de kinderen 
klikken op: 4 tot 12 jaar --> verkeersexamen en dan naar beneden scrollen. Dan vind je 
3 examens. 

Ook op http://examen.vvn.nl/ staan oefenexamens. 
 

 

https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087536
http://www.verkeerspleinamsterdam.nl/
http://examen.vvn.nl/


 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met het thema En Toen? 
Er zijn nieuwe boeken aangeschaft en er zal weer veel (voor)gelezen worden. 

  
Helaas kunnen we niet spetterend openen met z'n allen. De kinderen mogen wel  
verkleed naar school komen als iemand uit de geschiedenis! 
 
De Vreedzame School  
We zijn weer gestart en dat betekent dat het eerste blok met lessen uit  
“de Vreedzame School”  gedaan zijn in de groepen.  In de bijlage, de  
eerste nieuwsbrief “vreedzame school 2020/2021” leest u alle informatie  
hierover.  
 
Schooltandarts  
Vanaf dit schooljaar komt er een nieuwe schooltandarts. Zijn naam is Eder Duarte. Hij is klaar met de 
controles op de locatie van Hogendorpplein. Vanaf 22 september zal hij  naar de van Hallstraat komen.  
Is uw kind niet ingeschreven bij de schooltandarts dan kan dit via  
- Onze website: https://jtv-amsterdam.nl/contact/aanmelden/  
- Email: eduarte@jtv-amsterdam.nl  of  info@jtv-amsterdam.nl  
- Telefoon/WhatsApp: 020 2117237 (tandarts) / 020 6166332 (algemeen)  
De veiligheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 kunt u op de website van de schooltandarts 
vinden: www.jtv-amsterdam.nl 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 1 oktober 2020, of zoveel eerder als nodig 

 
Bijlage: nieuwsbrief 1 de Vreedzame school 
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