NIEUWSBRIEF november 2021
Belangrijke data tot 4 december 2021:
Datum
Maandag 8 november

Onderwerp
- Bezoek schoolfotograaf voor
groepen Narcis-Querido
- Groepen 8A en 8B: training
HALT
- Start Week van Respect
- GMR-vergadering AWBR

Toelichting

Dinsdag 9 november

- GGD 10-jarigen onderzoek
op school

GGD-onderzoek is alleen voor
Narcis-Querido groepen.
(Voor de De Roos groepen
volgt later dit schooljaar een
andere datum.)

Woensdag 10 november

Groepen 8A en 8B:
Ouderavond HALT

Van 19:00 - 21:00 uur

Donderdag 11 november

Groep 8A: Gastspreker
Amnesty International

Onderdeel van de Week van
Respect

Vrijdag 12 november

Groepsoptredens groep 1/2B
(NQ) en 2/3 (DR) en daarna
groep 7 (NQ) en 8A (DR)

I.v.m. strengere Corona regels
kunnen ouders hier dit keer
helaas niet bij aanwezig zijn.

Maandag 15 november

Startweek EU-schoolfruit

Voor helft van de school. Zie
bericht in deze nieuwsbrief.

Vrijdag 19 november

Groepsoptredens groep 6/7
(DR) en 8B (NQ) en daarna
groep 5/6 (NQ) en NK-blauw
(DR)

I.v.m. strengere Corona regels
kunnen ouders hier dit keer
helaas niet bij aanwezig zijn.

Maandag 22 november

- Kinderen zetten vandaag
hun schoen
- MR-vergadering DR en NQ

Donderdag 25 november

Groepen 8:
voorlichtingsavond VO

Van 19:00 - 20:00 uur

Vrijdag 26 november

Groepsoptredens groep 4/5A
(NQ) en NK-geel (DR)

I.v.m. strengere Corona regels
kunnen ouders hier dit keer
helaas niet bij aanwezig zijn.

Vrijdag 3 december

- Sinterklaasfeest op school
- Vrije middag

De kinderen zijn vanaf 12:00
uur vrij

Maandag 6 december

- Studiedag team

De kinderen hebben
vandaag geen school

Voorwoord directie
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen weken zijn er wat personele wisselingen geweest. Juf Julia is met
zwangerschapsverlof gegaan en gisteren bevallen van een prachtige zoon: Mook. Omdat ze
naar Haarlem is verhuisd en het eerste jaar graag met haar gezin wil doorbrengen, komt ze
na haar verlof niet meer terug op school. Juf Betty is verhuisd naar Almkerk in Noord Brabant
en gaat in de buurt van haar nieuwe huis werk zoeken. Afgelopen woensdag hebben we
afscheid van haar genomen. We zullen beide collega's natuurlijk ontzettend missen.
Update Coronaregels
Gelukkig is er geen nieuwe lockdown voor het onderwijs en mogen de kinderen gewoon
naar school. Wel moeten wij voor volwassenen de 1,5 meter afstand maatregelen
waarborgen. Dat betekent dat we de net opgestarte ouderinloop helaas weer even moeten
stopzetten. Zodra het weer kan, ontvangt u van de leerkrachten van uw kind via de app
Parro vanzelf een uitnodiging. U mag in de ochtend nog wel de school in om uw kind te
brengen maar voorlopig helaas even niet in de klas blijven.
Helaas nemen de Coronabesmettingen in heel Nederland weer toe. Het is extra van belang
de basisregels goed in acht te nemen. Bespreek dit vooral ook opnieuw thuis.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/basisregels
Bij ons op school zijn deze week vijf leerlingen (uit groep 2/3, 4/5B en 6/7) thuis in quarantaine
gegaan vanwege een Coronabesmetting. Gelukkig gaat het goed met ze en hebben ze
geen ernstige klachten. Er zijn ook veel kinderen uit andere groepen ziek thuis van wie we
(nog) niet altijd weten of dit wel of niet Corona gerelateerd is. Als uw kind klachten heeft,
moet uw kind natuurlijk thuisblijven en is het dringende advies om een Coronatest te laten
doen bij de GGD. Meer informatie over het laten testen van kinderen kunt u hier lezen:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/testbeleid-kinderen/

Ontwikkelingen de Vindplaats
Volgende week ontvangt u een speciale en actuele nieuwsbrief over de ontwikkeling van de
Vindplaats!

Week van Respect 8-14 november
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse, nationale campagne de Week
van Respect. Zie: https://weekvanrespect.nl/.
Een campagne in reactie op de toenemende
intolerantie en spanningen in de maatschappij; om zo
te voorkomen dat we steeds verder van elkaar
verwijderd raken en de spanningen toenemen. Dit
schooljaar is het thema “Wat is écht eigenlijk?” De
kinderen gaan deze week met elkaar in gesprek
hierover. Want wat voor de ene écht echt is, is dat soms niet automatisch voor een ander. In
een paar groepen komt ook een gastspreker op bezoek: de directeur van Amnesty
International (in groep 8A) en een jeugdstrafrechter (in de groepen 5/6 (NQ) en 6/7 (DR).

Thema Vreedzaam / Baas in eigen Soap
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
We hebben blok 1 afgerond en zijn inmiddels gestart met blok 2 van
de Vreedzame School / Baas. In dit blok staat “wij lossen conflicten
samen op” centraal. De lessen zijn onder andere gericht op het
verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van
mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij
een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden
mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Wij stimuleren kinderen
hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen.
In groep 1 en groep 2 leren de kleuters al om een ruzie zelf op te
lossen. Dat leren ze in stappen. In de lessen leren de kinderen dat
het goed is om duidelijk te zijn tegen elkaar door te zeggen wat
ze willen of een stopteken te geven met de hand. En dat pikken
ze goed op! U zult thuis misschien de kinderen tegen een broertje
of zusje regelmatig horen zeggen: STOP ! HOU OP!
Het doel is dat ze (met een beetje hulp van de leerkracht) een
ruzie leren oplossen met de “Los het op” kaart. Prachtig om te
zien dat ook kleuters dit al kunnen. In de klas hangt deze kaart
ook. Bij een ruzie gaan de twee “ruziemakers” naar de kaart en
proberen het probleem samen op te lossen.

EU-schoolfruit start
Vanaf de week van 15 november 2021 start het EU-schoolfruit
project weer. Dit loopt tot en met de week van 18 april 2022.
Meer info zie hier: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/OverEUSchoolfruit/Voor-ouders.htm
We krijgen dit keer minder fruit geleverd dan vorig schooljaar.
De Roos is namelijk wel ingeloot en de Narcis-Querido is dit
schooljaar helaas uitgeloot. We gaan het gratis geleverde fruit
natuurlijk wel zo goed mogelijk over beide scholen verdelen. Het
schoolfruit wordt elke dinsdag geleverd en wordt in de groep
uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag.
Let op: Dit schoolfruit is extra fruit naast het fruit dat u zelf van huis meegeeft. Het is dus de
bedoeling dat u ook zelf dagelijks wat fruit voor de korte pauze blijft meegeven.
• De eerste periode van 17 november t/m 4 februari 2022 (10 weken) verdelen we het
schoolfruit over de groepen 1/2A, 1/2B, 2/3, 3/4, 4/5A, 4/5B, NK-geel en NK-blauw.
• Vanaf 9 februari t/m 22 april 2022 (10 weken) verdelen we het schoolfruit over de
groepen 5/6, 6/7, 7, 8A en 8B.
Wilt u weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief voor ouders via: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Sinterklaasviering
Sinterklaas is bijna weer in het land! Hij komt zaterdag 13 november
aan in Nederland. Alle kinderen mogen maandag 22 november
hun schoen zetten in de klas. Vrijdagochtend 3 december bezoekt
Sinterklaas met roetveegpieten de school.
De kinderen van de bovenbouwgroepen (vanaf groep 5/6) maken
surprises voor elkaar. Zij gaan 15 november lootjes trekken en
kopen voor € 5,- een cadeautje en leveren het bonnetje in bij de
leerkracht. De surprises kunnen vanaf 1 december naar school
gebracht worden (graag in een open vuilniszak) en moeten uiterlijk
donderdag 2 december op school zijn.

Registratie overblijf (TSO) - aanmelden/afmelden en op tijd betalen
Een tijd geleden 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 1e
verzoek is voor de 1e overblijfperiode vanaf de 1e schooldag t/m
december 2021. De kosten zijn, net als vorig schooljaar, weer € 1,- per
vaste overblijfdag.
Het valt ons op dat helaas nog niet alle ouders het
registratieverzoek goed hebben ingevuld danwel nog niet betaald
hebben. Fijn als u dit wel zo snel mogelijk doet. We hebben dit
geld ook nodig om de overblijfhulpen die tijdens de lunchpauze bij de kinderen zijn hun
vrijwilligersvergoeding uit te kunnen betalen.
Let ook op:
Juist als uw kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf en tussen de middag elke dag
bij u thuis luncht, is het ook van belang dat u de link in het Parro/Schoolkassa bericht aanklikt
en vervolgens daar duidelijk aangeeft 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 niet juist in, dan blijft u via Parro/Schoolkassa betaalherinneringen ontvangen.
Als uw kind op dit moment (nog) geen gebruikmaakt van de overblijf maar u wilt dit wel
opstarten, laat het ons dan tijdig weten vanaf welke datum u dit wilt laten starten.
Als uw kind niet elke week op vaste dagen maar heel af en toe een los dagje naar de
overblijf komt, kunt u op school een losse strippenkaart kopen (5x overblijven is dan €10,-).
Heeft u vragen over de TSO-registratie en betalingen? Neem dan contact op met Willem-Jan
of met Floor.

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. Meer informatie is hier te vinden:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/
Ook kunt u dan bijvoorbeeld een stadspas voor uw kind
aanvragen. En met deze stadspas kunt u de jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage (€ 50,- per schooljaar) van school
weer betalen.
Heeft uw kind nu al een stadspas? Floor (de Roos) of WillemJan (Narcis) kunnen deze stadspas scannen.
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Dan kunt u 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.

