
 

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 5, 1 oktober 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

12 t/m 16 oktober Herfstvakantie 

22 oktober Verkeersexamen groep 8H, let op NIET naar gym ’s ochtends.  

 

Informatie uit de school 
 
Op tijd op school 
Het gaat gelukkig heel vaak goed! Bijna alle kinderen zijn elke dag op tijd op school. Soms moeten ze daar 
wel een sprintje voor trekken. Het is voor iedereen, het kind, de leerkracht en degene die de deur open 
moet doen, fijn als de kinderen op tijd binnen komen en in de groep zijn. Soms gaat het een keer mis. Een 
enkele keer komt een kind regelmatig net een paar minuten te laat en een enkele keer flink wat. En dat 
zonder geldige reden.  
School moet dat bijhouden en als dat te vaak gebeurt, dit eerst met u als ouder bespreken. Een enkele keer 
zijn we verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Onze leerplichtambtenaar heet 
Hannah Tounsi. Zij is ook voor u bereikbaar met vragen over leerplicht. Haar mailadres is 
h.tounsi@amsterdam.nl.  
 

CORONA  
Zoals bekend mag worden verondersteld, stijgt het aantal besmettingen snel in Amsterdam en met name in 
Amsterdam (Nieuw) West en Zuidoost. Op de scholen van AWBR hebben we te maken met ruim 30 actieve 
besmettingen en worden dagelijks bij de meeste scholen gemiddeld twee medewerkers per school getest. 
De aanstaande herfst-, winterperiode, de toch nog lange testtijden én het recente kabinetsbesluit om 
verkouden kinderen weer naar school te laten gaan geven wel aanleiding tot zorg over de 
organiseerbaarheid van ons onderwijs in de komende maanden. Verkouden en dus niet inzetbare 
leerkrachten zullen onvermijdelijk tot lesuitval leiden. Wij zijn hard aan het werk om daar zo goed mogelijk 
op te anticiperen.  
AWBR is samen met een aantal grote kinderopvangorganisaties (AKROS en IMPULS) bezig om noodopvang 
te organiseren als we in gelijke situaties als maart t/m mei terechtkomen.   
Naast onze voorbereidingen op bovenstaande scenario’s blijft het zaak om nieuwe besmettingen te 
voorkomen en een veilige leer- en werkomgeving voor kinderen en medewerkers te behouden. Daartoe 
blijven/zijn de volgende maatregelen van toepassing:  

 Richtlijnen RIVM(GGD) en het meest actueel protocol basisonderwijs blijven onverkort van 
kracht  

 Verkouden kinderen mogen naar school komen, maar het verzoek blijft om, als het even kan,   
verkouden kinderen thuis te houden  

 Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand   

 Geen ouders in de school tenzij op uitnodiging van school en op 1,5 meter afstand  

 School organiseert geen buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes, schooltuinen etc. Er zijn 
schoolbesturen die hier echter anders mee omgaan.   

Moet uw kind thuisblijven? Dan kan het in ieder geval aan de slag met de YURLS pagina van de school.  

Deze link brengt u naar de YURLS pagina van onze school: 
https://westerparkschool.yurls.net/nl/page/1087536 

mailto:h.tounsi@amsterdam.nl
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.  
 
BESMET KIND IN DE KLAS  
In de laatste brief (24 september) van de GGD is gemeld dat bij de situatie van een besmet kind in de klas 
het zieke kind thuis moet blijven. Klasgenoten mogen gewoon naar school komen, behalve als zij klachten 
hebben die bij COVID-19 passen. Leerkrachten en andere medewerkers van de klas mogen komen werken 
zolang zij geen klachten hebben die bij COVID-19 passen, maar moeten hun gezondheid goed in de gaten 
houden.   
Wat doet de GGD bij een positieve testuitslag bij een kind?  
De GGD belt met de ouders van het kind waarbij wordt besproken:  

 Hoe lang het zieke kind thuis in isolatie moet verblijven (tot 24 uur klachtenvrij EN minimaal 7   
dagen na start klachten)  

 Quarantaine adviezen in de privé-situatie (ouders, broertjes zusjes, oppas oma’s en opa’s etc.)  

 Dat de ouders de school op de hoogte moeten brengen als een kind met een positieve 
testuitslag en in de besmettelijke periode op school is geweest  

 De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt nadat 24 uur 
de klachten weg zijnen minimaal 7 dagen na de start van de klachten.   

 

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

  
 

Uit de buurt: 
Help insecten de winter door: insectenhotels bouwen! 
Het wordt kouder en insecten zoeken een plekje om straks te overwinteren. Onze insectenvriendjes vinden 
het, met name in gebouwde gebieden, maar moeilijk om een lekker plekje te vinden waar zij 
kunnen overwinteren. 
Daarom willen wij hen graag een handje helpen. Op zondag 11 
oktober, tussen 15:00 - 17:00 kun jij bij de buurtboerderij Ons 
Genoegen een eigen insectenhotel bouwen voor je tuin, balkon of 
buurt! Deelname is 2,50 per persoon. 

Organisatie 
Deze workshop wordt georganiseerd door Project New Earth & Mahalo. 
Facebook Project New Earth 
Instagram Project New Earth 
Facebook Mahalo 
Instagram Mahalo 
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 22 oktober 2020, of zoveel eerder als nodig 
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