
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 6, 22 oktober 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

16 november Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

 

Informatie uit de school 
 
Vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze week krijgt uw kind een brief mee over de ouderbijdrage, houdt u in de gaten of deze ook bij u 
terecht komt? 
 
Buitenschilderwerk locatie van Hall. 
Zoals u ongetwijfeld al heeft gezien, wordt de buitenkant van Meander II, het complex waar onze school 
deel van uitmaakt geschilderd. 
In de herfstvakantie zijn de buitendeuren aan de waterkant geschilderd. 
Voor de bovenverdiepingen aan de van der Palmkade zullen de schilders gebruik maken van rolsteigers. 
Aan de van Hallstraat zullen ze vanuit een vaste steiger werken. 
We blijven met de schilders in gesprek, zodat zij hun werk goed kunnen doen en wij zo min mogelijk 
overlast ervaren. 
 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!   
De dagen worden korter en donkerder, daarom doen Veilig Verkeer 
Nederland en de ANWB een oproep: Zet je licht aan! 
67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt 
met 20 procent af bij juiste fietsverlichting.  
Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áán zetten. 
 
Nieuw speeltoestel aan de van der Palmkade. 
De gemeente besloot het speeltoestel aan de waterkant voor de zomer te vervangen. 
In april konden leerlingen van de locatie van Hall hun voorkeur doorgeven. 
Twee derde van de stemmen ging naar het klim- en klauterparcours. De uitvoering heeft vertraging 
opgelopen, maar nu staat het er bijna. Er wordt nog een valvloer aangebracht en dan kan er geklauterd 
worden! 

 
Verkeersexamen groep 8H 
Jammer genoeg waren er 4 kinderen ziek. Zij mogen het examen doen gelijk met groep 7 in het voorjaar.  
Van de anderen was er eentje die nog net niet genoeg wist. Die mag ook in het voorjaar het examen doen.  
De rest is geslaagd met een  
 
 



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 
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.   

 

OUDERS ZIJN POSITIEF GETEST 
Hierbij het verzoek aan u om aan school te melden wanneer er sprake is van een positief 
testresultaat bij één of beide ouders/gezinsleden. Dit kan de GGD helpen en we moeten met z’n 
allen proberen het virus er onder te krijgen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 5 november 2020, of zoveel eerder als nodig 
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