NIEUWSBRIEF december 2021
Belangrijke data tot 15 januari 2022:
Datum
Woensdag 15 december

Onderwerp
Kerstdrive

Toelichting
De kinderen hebben diverse
leuke kerstactiviteiten onder
schooltijd

Donderdag 23 december

Middag vrij

-School uit vanaf 12:00 uur

Kerstdiner op school

-School regelt vanwege
Corona catering. De
kinderen hoeven dit jaar dus
niet zelf eten mee te nemen

Vrijdag 24 december

Middag vrij

School uit vanaf 12:00 uur, de
kerstvakantie start!

Zaterdag 25 december tot en
met zondag 9 januari

Kerstvakantie

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 10 januari 2022

1e schooldag na de vakantie

Dinsdag 11 en 18 januari

GGD 10-jarigen onderzoek

Vrijdag 14 januari

Oudernieuwsbrief 5 wordt
verstuurd

Alleen voor leerlingen van de
Roos

Voorwoord directie
Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. En roerig jaar waarin de Narcis-Querido en de
Roos zijn gaan samenwonen en we heel veel Corona maatregelen hebben meegemaakt.
Ondanks al het gedoe vanwege Corona, een flink aantal kinderen en leerkrachten dat in
quarantaine thuis moest blijven, houden we met z'n allen de moed erin. Wij zijn heel blij met
jullie medewerking in de maatregelen die wij helaas hebben moeten treffen. Wat ons in ieder
geval helpt, is dat de kinderen gewoon zichzelf blijven: plezier hebben, spelen, leren en soms
kattenkwaad uithalen. Natuurlijk hebben ook de kinderen te lijden vanwege Corona, maar
het is mooi te ervaren dat ze weerbaar zijn en binnen wat mogelijk is gewoon kind kunnen
zijn.
Wij wensen iedereen namens het hele team voor straks alvast een fijne kerstvakantie en we
hopen iedereen vanaf maandag 10 januari weer gezond en uitgerust te ontvangen.

Update Corona en info over mondkapjes en zelftesten
Bij ons op school zijn de laatste weken helaas meerdere leerlingen uit
diverse groepen in quarantaine gegaan vanwege een Coronabesmetting.
Ook een aantal teamleden is besmet geraakt met Corona en/of moest
thuis in quarantaine.
Gelukkig gaat het tot nu toe goed met iedereen en hebben de meesten
geen ernstige klachten.
Er zijn op dit moment ook veel kinderen ziek thuis van wie we niet altijd goed
weten of dit wel of niet Corona gerelateerd is. Als je kind (lichte) klachten heeft, moet je kind
natuurlijk thuisblijven en is het dringende advies om thuis een Coronatest zelftest te doen.
Het komt bij jongere kinderen ook voor dat ze Corona hebben zonder ernstige klachten. Ze
merken zelf dus niet dat ze besmet zijn. Maar ze kunnen dan wel volwassenen besmetten die
vervolgens wel ernstig ziek kunnen worden. Testen is daarom van belang.
Is de uitslag van de Corona zelftest negatief dan mag je kind als het 24 uur
klachtenvrij is natuurlijk weer naar school komen.
• Is de uitslag van de zelftest positief geef dit dan door aan de directie van school.
Vervolgens moet je ter bevestiging van deze positieve zelftest natuurlijk ook een PCRtest laten doen bij de GGD.
Bij drie of meer officiële via de GGD aan school gemelde besmettingen in één groep
binnen één week, moet deze hele groep in quarantaine. Wij moeten als school alle
officieel via de GGD gemelde besmettingen ook doorgeven aan de AWBR.
Een GGD testafspraak kan gemaakt worden via 0800-1202 of via www.coronatest.nl als je
voor je kind al een DigiD hebt. Het hebben van een DigiD voor je kind is erg handig, dan kan
je de uitslag makkelijker en eerder online inzien.
Meer informatie over het testen van kinderen bij de GGD staat ook hier:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/testbeleid-kinderen/
•

De teamleden en de kinderen van leerjaar 6, 7 en 8 moeten in de gangen sinds kort verplicht
een eigen mondkapje dragen.
Kinderen vanaf leerjaar 6 hebben vandaag ook 4
gratis Corona zelftesten mee naar huis gekregen
voor gebruik tot de kerstvakantie. De bedoeling is
dat de kinderen met hulp van ouders zich hiermee
2x per week thuis preventief testen. Dus juist ook als
ze geen klachten hebben.
Hier staat meer uitleg over het gebruik van zelftesten:
https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/8fc401fa1eec172a300ff98c9f85b4c5d2019ef0.pdf
En hier zijn filmpjes te vinden over het gebruik van zelftesten:
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/hulp-bij-zelftesten/
Na de kerstvakantie ontvangen we weer nieuwe zelftesten en delen we dit dan ook weer uit.

Zo beschermen we elkaar!

Ontwikkelingen de Vindplaats
We hebben van de bouwer van de Vindplaats het bericht gekregen dat de oplevering later
is dan tot nu toe gepland. Niet 1 juli 2022, maar 1 oktober 2022. De vertraging komt vooral
door landelijke materiaaltekorten als gevolg van de Coronacrisis. Het is natuurlijk erg jammer
dat we niet direct na de zomervakantie in ons nieuwe gebouw kunnen starten, maar pas
rond de herfstvakantie. Wat ons helpt is dat we weten dat het een fantastisch mooi gebouw
wordt met allerlei mogelijkheden voor de kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Daar
willen we best nog wel een beetje geduld voor opbrengen.

Vreedzame school / Baas in eigen Soap
Lessen Vreedzame school
Deze week zijn wij zijn weer gestart met de lessen uit: Blok 3 “We hebben oor voor elkaar”.
De kinderen leren belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk communiceren,
goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van
mening overbruggen.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor
voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in
plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen
leren wat goed en slecht luisteren is. In
tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar
te luisteren. De een vertelt, de ander luistert.
Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen
wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het
belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit
voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken
met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders
tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en
omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en
debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen
moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In
groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze
leren over verschillen in communiceren
via sociale media en face-to-face.
Vreedzame school cursus TSO-vrijwilligers
De vrijwilligers van de overblijf hebben
kortgeleden ook een cursus over het
Vreedzame school programma gevolgd
en hiervoor een diploma gehaald. Ze
kregen aan het einde allemaal een
certificaat en bloemen. Gefeliciteerd!

Kerstviering
We hopen dat we de kerstviering op donderdag 23 december gewoon door kunnen laten
gaan. Mocht de school die week vervroegd dicht gaan (dit weten we
pas zeker na de landelijke persconferentie van dinsdag 14 december)
dan verzetten we de kerstviering naar donderdag 16 december.
School regelt vanwege Corona catering. De kinderen hoeven dit jaar
dus niet zelf eten mee van huis te nemen. Deze catering wordt
vergoed vanuit de aan ons betaalde vrijwillige ouderbijdragen. We
zullen rekening houden met halal eten en eventuele allergieën. De
exacte tijd van de kerstviering laten we nog weten via de app Parro.

Woensdag 15 december organiseren we onder
schooltijd een zogenoemde kerstdrive voor de kinderen.
Normaliter doen we dit door de hele school met allerlei
workshops per lokaal. De kinderen gaan dan door de
hele school om verschillende activiteiten te doen. Helaas
kan dat nu niet op deze manier doorgaan vanwege
corona. Daarom worden er dit jaar in de eigen groepen
leuke kerstactiviteiten gehouden onder leiding van de
eigen leerkracht. We zullen de dag voor de groepen 3
t/m 8 afsluiten met een kerstbingo.

Herhaling: Juiste registratie deelname overblijf (TSO) ja of nee
Al langer geleden zijn de registratie- en betaalverzoeken voor de overblijfcontracten (de
lunchpauze op school van 12:00-13:00 uur) verstuurd voor de TSO-periode vanaf de start tot
de kerstvakantie.
Begin januari sturen we via de app Parro het 2e registratie- en
betaalverzoek voor de 2e TSO-periode van 10 januari tot en met 31
maart 2022.
Het valt ons op dat helaas nog niet alle ouders het 1e
registratieverzoek goed hebben ingevuld. Ook zijn er en aantal ouders
die nog steeds niet hebben betaald terwijl hun kind wel op school blijft
tijdens de pauze. Fijn als iedereen dit wel zo snel mogelijk doet. We
hebben dit geld ook hard nodig om alle overblijfhulpen die tijdens de
lunchpauze bij jullie kinderen zijn hun vergoeding uit te kunnen betalen.

Let dus ook op:
Juist als je kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf en tussen de middag
thuis luncht, is het ook van belang dat je de link in het Parro/Schoolkassa bericht
aanklikt en vervolgens via die link duidelijk aangeeft dat je kind GEEN gebruikmaakt
van de overblijf. Je vinkt daar dan de keuze aan: “<naam kind> zal geen gebruik
maken van de TSO”.
Vul je dit niet juist in, dan krijgen wij de verkeerde aanwezigheidslijsten en blijf je
automatisch via Parro/Schoolkassa betaalherinneringen ontvangen terwijl dat niet
nodig is.

Scholierenvergoeding / Pak je kans
Gezinnen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen zelf bij de gemeente
Amsterdam diverse extra vergoedingen aanvragen. Zoals een bijdrage voor schoolspullen,
schoolreisje en de ouderbijdrage of een laptop. Meer informatie is hier te vinden:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/
Ook kan je dan bijvoorbeeld een stadspas voor je kind
aanvragen. En met deze stadspas kan je de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage (€ 50,- per schooljaar) weer betalen.
Heeft je kind nu al een stadspas?
Floor of Willem-Jan kunnen deze stadspas scannen.
Heb je hulp nodig bij de aanvraag?
Dan kan je op woensdagochtend een afspraak maken bij de ouder- en kind adviseur (OKA)
Tugce Eryilmaz. Zij is ook bereikbaar via: t.eryilmaz@oktamsterdam.nl of via 06-40545017.
Ook de speciale Buurtteams in onze wijk kunnen gezinnen helpen met het aanvragen van de
stadspas of scholierenvergoeding en/of met het invullen van diverse formulieren.
Hier kan je meer informatie en adressen van deze buurtteams vinden:
https://www.buurtteamamsterdam.nl/

Urban Sportdag in de kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseert West Beweegt een gratis Urban Sportdag voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar. Doe mee met Free running, BMX-en, Breakdance, Rollerskating, 3X3
Basketbal en nog veel meer.
•
•
•

Dinsdag 28 december van 11:30 uur tot 16:30 uur.
Inloop vanaf 11:15 uur.
Locatie: Sporthal laan van Spartaan, Rinus Michelslaan 26

Wees er snel bij, er zijn maar 100 plekken. Kinderen met een stadspas hebben voorrang.
Zonder inschrijving van tevoren via onderstaande weblink kan je niet meedoen:
https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbod-west

Informatie van Kind & Motoriek
Wie maakt de langste slang?
Hoe leuk is het om je eigen kleurrijke slang te knutselen?
Zit je in groep 2? Versier de slang dan met figuurtjes en
cijfers.
Zit je in groep 3? Misschien lukt het al om er patronen en woorden op te maken? Zit je in
groep 4 of hoger? Versier de slang dan met woorden.

Wat heb je nodig?
- Potloden/ stiften
- Gekleurd papier
- Een schaar
- Lijm

Hoe ga je te werk?

-

-

-

Je knipt ongeveer 8 stroken van het
gekleurde papier.
Iedere strook versier je met figuurtjes,
patronen of woorden.
Hoeveel woorden weet jij die over de jungle
gaan?
Plak de uiteinden van één strook aan elkaar
vast.
Doe hetzelfde met de andere stroken, maar,
let op, haal iedere strook steeds eerst door de
vorige.
Als de slang af is maak je oogjes en knip je
een tong. Nu is de slang af!

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons
dan op www.facebook.com/kindenmotoriek.nl

