NIEUWSBRIEF februari 2022
Belangrijke data tot 24 maart 2022:
Datum
Vrijdag 18 februari

Onderwerp
Studiedag, geen school

Toelichting
Alle leerlingen zijn vrij. De
leerkrachten hebben een
studiedag.

Zaterdag 19 februari t/m
zondag 27 februari

Voorjaarsvakantie, school
gesloten

Alle leerlingen en
leerkrachten zijn vrij.

Maandag 28 februari

Start NSA Gitaar en Spelen
met de Regenboog

Na schooltijd

Dinsdag 1 maart

Start NSA Muziek en Dans,
Ontdek & Doe en Technisch
Lego

Na schooltijd

Bijeenkomst Vindplaats
klankbordgroep ouders
Start Donderdagmiddag
circuit

Start: 19:30 uur

Na schooltijd

Maandag 7 maart

Start NSA EHBO, Magic Now
en Proefjes met Miniprofs
Start NSA Droomhuizen

Woensdag 9 maart

Koffie ochtend voor ouders

Van 08:45 - 09:45 in de
personeelskamer

Woensdag 16 maart

Gemeenteraadsverkiezingen
in het schoolgebouw

Donderdag 17 maart

Ouderbijeenkomst
voorlichting Lentekriebels

Vrijdag 18 maart

VP Oudernieuwsbrief 7 wordt
verstuurd

Maandag 21 t/m vrijdag 25
maart

Week van de Lentekriebels

Woensdag 23 maart

Hoogste punt event
Vindplaats

Donderdag 3 maart

Workshops onder schooltijd

Start: 08:45 uur in de speelzaal

Vanaf 13:00 uur buiten bij het
bouwterrein bij de Jan den
Haenstraat 41

Update Corona afspraken in de school
Na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 28 februari, is er gelukkig weer veel mogelijk!
• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Om te voorkomen
dat iedereen tegelijk in het gebouw aanwezig is, en het toch iets te vol wordt in de
gangen en de hal, heeft voorlopig elke groep op een andere dag 1x per week een
ouderinloop. De groepsleerkracht communiceert zelf nog via de app Parro wanneer
deze ouderinloop is van zijn of haar groep.
• Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen, geen handen schudden,
voldoende ventileren en bij klachten testen en thuisblijven bij een positieve test blijven
van kracht.
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en leerkrachten om twee
keer per week een zelftest te doen, ook als er geen klachten zijn, blijft wel bestaan.
• Is je kind toch besmet met het coronavirus? Vanaf nu gaat je kind vijf dagen in isolatie
in plaats van zeven dagen. Als je kind 24 uur geen klachten meer heeft, kan je kind
weer naar school komen.
• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.

Naschoolse activiteiten (NSA) 2e blok
Vorige week is de naschoolse sportactiviteit korfbal (voor leerjaar 3, 4 en 5) op donderdag
gestart. Handbal kon helaas niet doorgaan omdat hier te weinig aanmeldingen voor zijn.
Na de voorjaarsvakantie starten de overige naschoolse activiteiten (die van AKROS). In de
agenda bovenaan op de 1e pagina van deze nieuwsbrief staat welke naschoolse activiteit
van AKROS op welke dag start. Alle ouders die hun kind voor een NSA hadden aangemeld
hebben inmiddels bericht hierover ontvangen.
Voor vragen over de NSA van AKROS kan je langsgaan bij Floor of Willem-Jan. Voor vragen
over de Sport-NSA (korfbal) zijn de gymmeesters Jeroen en Kasper het aanspreekpunt.

Betalingen overblijf (TSO) - aanmelden/afmelden en op tijd betalen
Donderdag 17 februari zijn de registratie- en betaalverzoeken voor de overblijfcontracten (de
lunchpauze op school van 12:00-13:00 uur)
weer verstuurd naar alle ouders via
Parro/Schoolkassa. Dit 2e verzoek is voor de
overblijfperiode van 10 januari 2022 t/m 31
maart 2022. In april volgt dan nog een
laatste (3e) registratie- en betaalverzoek
voor de laatste TSO-periode van april tot de
zomervakantie.
Zorg er a.u.b. voor dat u deze kosten op tijd aan school betaalt!
Let op: Als uw kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf en tussen de middag elke
dag bij u thuis luncht, is het dus juist ook van belang dat u zelf de link in het Parro/Schoolkassa
bericht aanklikt en vervolgens daar digitaal heel duidelijk registreert dat uw kind GEEN
gebruikmaakt van de overblijf. U vinkt dan de keuze aan: “<naam kind> zal geen gebruik
maken van de TSO”. Vult u dit zelf niet juist in, dan is onze aanwezigheidslijst voor de TSO niet
in orde en blijft u bovendien via Parro/Schoolkassa steeds betaalherinneringen krijgen.
Heeft u vragen over de TSO-registratie en betalingen? Neem dan contact op met Willem-Jan
of met Floor.

Donderdagmiddag circuit - start donderdag 3 maart
Donderdagmiddag 3 maart gaan we onder schooltijd weer met het donderdagmiddag
circuit starten. Alle kinderen hebben zich kunnen aanmelden voor 2 verschillende leuke en
leerzame workshops waar ze vanaf 3 maart wekelijks aan mee gaan doen.

Op tijd aanmelden voor de Vindplaats
Kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2018 en dus tussen 1
september en 31 december 2022 aanstaande vier jaar oud gaan worden, kunnen nog tot
uiterlijk donderdag 3 maart 2022 aangemeld worden voor een plekje op kindcentrum de
Vindplaats. Ouders hebben hiervoor een speciaal aanmeldformulier ‘Voorkeursformulier voor
de basisschool’ per post ontvangen van de gemeente Amsterdam. Dit formulier kan na het
invullen ingeleverd worden bij Floor of Willem-Jan als de Vindplaats de 1e keus basisschool is.
Ben je dit formulier kwijt? Kom dan een nieuw formulier bij Floor of Willem-Jan ophalen.
Aanmelden voor de voorschool (2-4 jaar) of het Kinderdagverblijf (0-4 jaar) van de
Vindplaats gaat via AKROS.
Voorschool zie:
https://www.akros-amsterdam.nl/de-vindplaats-2/
Kinderdagverblijf zie: https://www.akros-amsterdam.nl/de-vindplaats/

Koffie ochtend ouders - woensdag 9 maart
Heel lang hebben wij u niet kunnen ontmoeten in de school vanwege Corona. Nu het weer
mag en kan willen wij u graag uitnodigen om een kopje koffie of thee met ons te drinken
zodat we even kunnen bijpraten. We willen u graag vertellen over de verbouwing van de
Narcis-Queridoschool tot IKC de Vindplaats. Middels de nieuwbrief en de website hebt u
natuurlijk wel al wat foto's gezien, maar we vertellen u er ook graag over. We hopen vanaf nu
regelmatig koffieochtenden te kunnen organiseren.
De 1e koffieochtend is woensdagochtend van 08:45 - 09:45 uur. U bent van harte welkom in
de lerarenkamer. Wij hebben er zin in!

Ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels - donderdag 17 maart
Van 21 t/m 25 maart gaan we weer Lentekriebelen! De Week van
de Lentekriebels is een landelijke themaweek en gaat vooral over
liefde en vriendschap: een respectvolle omgang met elkaar.
Voorafgaand aan deze week, op donderdagochtend 17 maart, is
er voor ouders een speciale oudervoorlichting van de GGD
Amsterdam over dit programma. Dit is vanaf 08:45 uur in de
speelzaal beneden in ons schoolgebouw.
We bespreken tijdens deze bijeenkomst:
•
•
•
•
•

Welke lessen we geven op school
De seksuele ontwikkeling van kinderen
Hoe u met uw kind kunt praten over seksualiteit en de puberteit
Hoe u uw kind kunt beschermen
Andere onderwerpen die voor u belangrijk zijn

Via de mail ontvangen alle ouders nog een uitnodigingsbrief over deze voorlichting. Noteer
de datum alvast in de agenda!

Viering hoogste punt van het nieuwe gebouw - woensdag 23 maart
Woensdag 23 maart vieren we op de bouwplaats van de Vindplaats
het hoogste punt van ons nieuwe kindcentrum. In de vorige
nieuwsbrief stond nog een ander datum. Dit is nu verzet naar 23
maart. We zouden het erg leuk vinden als u en uw kinderen samen
met ons het hoogste punt komen vieren. Er is een programma met
onder anderen de onthulling van een grote banner, een korte
toespraak en er is voor iedereen een hapje en een drankje. We
starten na schooltijd, vanaf 13:00 uur, dus we hopen u dan daar te zien en te spreken! Zet de
datum vast in de agenda!
___________________________________________________________________________

Informatie en vragen uit de Buurt:
Activiteiten in de buurt tijdens de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie worden er in de Blauw-Wit hal en ook op andere plekken in West
diverse sportactiviteiten georganiseerd. Meer info en aanmelden, zie:
https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbodwest/
Bij Podium Mozaïek op de Bos & Lommerweg 191 is bijna de hele week een speciaal
Winterfestival voor kinderen. Naast kindervoorstellingen zijn er tijdens het Winterfestival de
hele week workshops, diverse binnen- en buitenactiviteiten voor jong en oud én kun je op het
terras zwieren op de openlucht schaatsbaan en daarna genieten van koek en zopie op het
terras of in het café. Meer info, zie:
https://www.podiummozaiek.nl/programma/details/2214/winterfestival-activiteiten
Ook bij jeugdtheater de Krakeling in het Westerpark zijn veel leuke kindervoorstellingen te zien
tijdens de vakantie. Zie: https://krakeling.nl/festival/voorjaarsvakantie-in-de-krakeling

Natuurgebied de Bretten - luisterverhaal
Niets te doen in de winter? Ga de natuur in! In de
nabijheid van onze school bevindt zich het natuurgebied
De Bretten. Het ligt direct ten Noorden van de N200. Het is
een prachtig ruig stuk natuur dat zeker ook voor kinderen
veel te bieden heeft. Vanwege het belang dat kinderen
de natuur in gaan en zich bewust(er) worden van de
waarde van de natuur heeft de gemeente Amsterdam
voor (jonge) avonturiers een gratis luisterverhaal gemaakt.
Het speelt zich af in stadswildernis De Bretten en richt zich
op speelse en humorvolle wijze op natuurbeleving. Het verhaal kan gratis beluisterd worden
via diverse kanalen. Leuk om het verhaal op locatie in De Bretten te luisteren, maar in de klas
of thuis kan natuurlijk ook! (Het verhaal is te luisteren op Spotify, Vimeo en Soundcloud).
Zie ook: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/de-bretten/

Broer en zus zoeken gezelligheid op woensdagmiddag!
De organisatie Buurtgezinnen zoekt voor een gezin in Bos & Lommer een ander gezin die
deze familie af en toe wil ondersteunen.
Voor meer informatie, zie: https://www.buurtgezinnen.nl/broer-en-zus-zoeken-gezelligheid-opwoensdagmiddag/
Wat doet Buurtgezinnen?
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we
samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een
warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en
aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraagen steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken
over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend
logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

_______________________________________________________________________________

Informatie van Kind & Motoriek
Liefde in deze wintermaanden!
Februari is de maand waarin Valentijnsdag valt! Een
beetje liefde is altijd welkom. En wat is leuker dan het
knutselen van je eigen (valentijns)kaart! Zo’n mooie kaart kan je natuurlijk ook op een hele
andere dag dan alleen op 14 februari versturen.
Wat heb je nodig?
- Schaar
- Wit papier
- Gekleurd papier
- Lijm

Hoe ga je te werk?
Teken een hartje op een wit papier en knip
deze uit. Trek het uitgeknipte hart op 8 andere
kleuren papier over en knip deze uit. Pak een
nieuw wit papier en vouw deze dubbel. Dat is
de kaart. Plak één gekleurd hartje op dit witte
papier. Vouw de andere 7 gekleurde hartjes
dubbel. Plak deze dubbel gevouwen hartjes
steeds vast op één helft van het andere hartje
(zie afbeelding 1). Het laatste hartje dat je over
hebt plak je vast aan beide kanten zodat er
één geheel ontstaat (zie afbeelding 2 en 3). Nu
nog een persoonlijke boodschap aan de
binnenkant en je valentijnskaart is klaar (zie
afbeelding 4).
Veel knutselplezier!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek
Volg ons op https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/
Neem een kijkje op ons TikTok kanaal https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --Eerder verstuurde nieuwsbrieven van school zijn hier nog terug te lezen:
https://www.obs-deroos.nl/downloads

