Nieuwsbrief april 2021
Belangrijke data tot 21 mei:
Datum
Maandag 26 april

Onderwerp
Studiedag

Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 mei tot en met
zondag 16 mei
Maandag 17 mei

Koningsdag
Meivakantie

Toelichting
-Alle kinderen zijn vrij
-Let op: Groep 8 van De
Roos is wel op school
-Alle kinderen zijn vrij
-Alle kinderen zijn vrij

1e schooldag na de
meivakantie
Startweek naschoolse
activiteiten (AKROS)
Uitleen Verteltassen van
09:00 – 10:00 uur
Oudernieuwsbrief

-Voor ouders groepen 1/2
DR & NQ
Editie mei wordt verstuurd

Maandag 17 mei t/m
donderdag 20 mei
Dinsdag 18 mei
Vrijdag 21 mei

Voorwoord directie
Officiële start bouw Kindcentrum de Vindplaats
Donderdagmiddag 22 april is de bouw van ons nieuwe kindcentrum officieel van start
gegaan. Bestuurder Hans van Gansewinkel van de AWBR ondertekende de
aannemingsovereenkomst.
Na enkele korte toespraken van Gert Geertsma en van Mechteld van der Westen
(bestuurder AKROS kinderopvang), onthulden kinderen een bouwbord. In verband met de
Coronamaatregelen kon slechts een klein groepje erbij zijn om dit moment te vieren.

Buurtbewoners hebben afgelopen week ook een brief ontvangen over de start van de
bouw. Zie de extra bijlage bij deze nieuwsbrief.

Film Stel je eens voor...
In de film ‘Stel je eens voor...‘ delen kinderen, medewerkers en ouders hun enthousiasme voor
het nieuwe kindcentrum. Bekijk hier de film: Kindcentrum de Vindplaats:

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=Y_PeINfpixs
Alle nieuwsberichten rond de Vindplaats zijn te vinden op de nieuwe website van de
Vindplaats die nu live is, zie: https://www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten
En u kunt de Vindplaats ook volgen via o.a. Twitter (@KCVindplaats) en Instagram.

Herinnering invullen oudertevredenheidsonderzoek
U heeft allemaal een uitnodiging gehad voor het invullen van een
oudertevredenheidsonderzoek. U heeft tot uiterlijk 30 juni om dit onderzoek in te vullen.
Omdat we elkaar het afgelopen jaar, vanwege Corona, weinig hebben kunnen zien of
spreken is het nog belangrijker te weten wat u van ons vindt. Ik wil iedereen, die het
onderzoek nog niet heeft ingevuld, daarom verzoeken dit alsnog te doen. Per gezin kan
zowel de vader als de moeder dit onderzoek ieder apart invullen.

Laat uw kind bij klachten testen
We hebben op school het geluk dat er nog weinig kinderen en
leerkrachten ziek zijn geweest door Corona. We weten natuurlijk dat
we het niet allemaal zelf in de hand hebben, maar denken wel dat
we, door het zo goed als mogelijk naleven van de maatregelen, met
z'n allen Corona buiten de school kunnen houden. Zoals u weet zijn
wij verplicht om ook de kinderen die neusverkouden zijn naar huis te
sturen. Ze mogen pas weer terug naar school als ze 24 uur geen
klachten meer hebben of als ze negatief getest zijn. Als uw kind dus
verkouden is en negatief getest mag het gewoon weer naar school
komen. Een andere reden om uw kind te laten testen is dat we dan
weten dat er voor de andere kinderen van de klas geen reden is voor
ongerustheid.
Meer informatie over het laten testen van kinderen vindt u ook hier:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/testbeleid-kinderen/

Overige informatie voor alle ouders
Start naschoolse activiteiten (NSA) van AKROS
Vanaf de week van maandag 17 mei mogen eindelijk de naschoolse activiteiten (NSA) van
AKROS voor de kinderen van de Narcis-Querido en De Roos gaan starten. De startdatum was
vanwege de Coronamaatregelen meermaals uitgesteld.
De ouders van de kinderen die hiervoor veel al eerder aangemeld waren, hebben hierover
inmiddels per mail een bericht ontvangen via AKROS. De NSA zijn, afhankelijk van de
activiteit, op maandag, dinsdag of donderdag direct na schooltijd en bestaan nu uit
maximaal 5 of 6 lessen. De laatste NSA lesweek is in de week van 21-24 juni.
Als u nog vragen heeft over de NSA, kunt u contact opnemen met Floor of Willem-Jan.

Herinnering TSO registratie & betalingen periode april-juli
U heeft via de Parro app weer een 2e registratie- en
betaalverzoek ontvangen voor de registratie en betaling van
de overblijf voor de periode van 1 april tot aan de
zomervakantie. We verzoeken alle ouders dit registratieverzoek
goed in te vullen. Ook als je geen gebruikmaakt van de
overblijf.
 Maakt uw kind geen gebruik van de overblijf?
Vink dan onderaan aan “Mijn kind maakt geen gebruik
van de overblijf” U hoeft dan natuurlijk -na deze juiste
registratie- niets te betalen.
 Maakt uw kind elke week 4 dagen per week gebruik van de overblijf?
Dan kunt u de betaallink aanklikken en uw betaling via de Ideal betaallink doen.
 Maakt uw kind bijvoorbeeld maar 2 vaste dagen per week gebruik van de overblijf?
Dan kunt u de dagen waarop uw kind niet naar de overblijf komt uitvinken en laat u
de dagen waarop uw kind wel naar de overblijf gaat aangevinkt staan. U betaalt
daarna via de Ideal betaallink de helft van het bedrag.

Betalingen ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Een aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald. Dit
terwijl we als school wel al diverse kosten hebben gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld met
Sinterklaas en kerst al betalingen gedaan vanuit de ouderbijdragen. We verzoeken de
ouders die de jaarlijkse bijdrage nog niet hebben betaald dit
alsnog te doen.
Ouders met kinderen die een eigen stadspas hebben, kunnen
de stadspas van hun kind langsbrengen bij Willem-Jan (NarcisQuerido) of bij Floor (de Roos). Zij kunnen dan de stadspas van
uw kind scannen en de gemeente Amsterdam betaald
vervolgens de ouderbijdrage aan school.
Neem voor vragen vooral contact op met Willem-Jan of Floor.

Buurtteams Amsterdam
Sinds 1 april 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een
buurtteam. Heeft u vragen over zorg, wonen,
gezondheid, werk, geld, meedoen of veiligheid? Of kunt
u (tijdelijk) wat extra steun gebruiken? Dan kunt u terecht
bij Buurtteam Amsterdam. In heel Amsterdam staan
buurtteammedewerkers voor u klaar. Zo krijgt u snel de
juiste ondersteuning in uw eigen buurt.
Meer info, zie: https://www.buurtteamamsterdam.nl/

Informatie van Eline van Kind & Motoriek
Pim, pam, pet…
Een leuk spelletje voor in de vakantie waarbij je veel
kan variëren! Veel plezier!

Wat heb je nodig?
-

Karton
A4 Papier
Schaar
Rond voorwerp om over te trekken
Lijm
Stiften/potloden
een (euro)munt



Stap 1: trek het ronde voorwerp over op het
karton en het papier (3x)
Stap 2: knip de drie ronde vormen uit
Stap 3: plak op beide kanten van het karton
de ronde vorm op, dit wordt je tol
Stap 4: versier beide kanten van de tol met:
figuren, patronen, cijfers of (schrijf)letters
Stap 5: maak op één kant van de tol een pijl
Stap 6: vraag aan papa/mama of zij met een mesje een gleufje midden in de tol
willen maken waar je de munt in kan doen
Stap 7: de tol is nu klaar J. Goed gedaan!
Stap 8: vouw een A4 papier dubbel als een boek
Stap 9: knip aan de zijde van de vouwlijn een halve cirkel
Stap 10: als je het A4 papier nu open vouwt heb je midden in het papier een gat
Stap 11: schrijf op het papier opdrachten voor de fijne motoriek of/en de grove
motoriek













Plaats de tol in het papier. Draai de tol en kijk bij welke opdracht de pijl stopt. Voer deze
opdracht uit.
Mocht je het spannender willen maken: geef iedere
opdracht een aantal punten.
Tel de punten aan het einde op en kijk wie er
gewonnen heeft!

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

