NIEUWSBRIEF februari 2021
We mogen weer!
Vorige week maandag 8 februari dachten we eindelijk weer open te mogen na 8 weken,
toen het ging sneeuwen. Omdat het al snel duidelijk was, dat niet iedereen aanwezig kon
zijn, is er op het laatste moment besloten om de deur toch nog een dagje langer dicht te
houden. Voor de kinderen betekende dit sneeuwpret!!! Gelukkig konden we de sneeuwpret
en het naar school gaan dinsdag met elkaar voortzetten.
We hebben aangepaste roosters gemaakt om alle maatregelen die genomen moeten
worden ter voorkoming van Covid-19 een grotere kans van slagen te geven.
Dit geldt ook voor de hygiëne maatregelen zoals handen wassen en desinfecteren.
Daarnaast wordt er in elke klas flink geventileerd. We zijn heel blij dat iedereen de
maatregelen die we noodgedwongen moesten nemen zo snel opgepakt heeft.
Het winterweer heeft voor veel sneeuwplezier gezorgd, maar ook voor de nodige
glibberpartijen. Gaan we nu richting de lente? De weerberichten voorspellen veel goeds!

Wat te doen bij klachten?
Heeft u (milde) klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen op corona.
Dat geldt nu ook voor kinderen. Bel met 0800-1202 voor de coronatest en houd uw
burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs
of rijbewijs. Het telefoonnummer is 7 dagen per week van 08:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar. U
hoeft niet te betalen voor de test.
Kinderen tot 4 jaar mogen wel naar de kinderopvang als zij alleen verkoudheidsklachten
hebben. Behalve als ze contact hebben gehad met iemand met corona, dan blijven ze
thuis. Houd uw kinderen altijd thuis als ze getest zijn en u nog op de uitslag wacht.
Heeft u huisgenoten? Zij blijven ook thuis als u naast milde corona klachten ook last heeft van
koorts of benauwdheid. Zodra uw huisgenoten klachten krijgen, moeten zij zich ook laten
testen op corona. Iedereen die zich laat testen blijft thuis en ontvangt geen bezoek totdat de
uitslag bekend is.
Hou ons altijd op de hoogte als er iemand in uw gezin positief getest is op Corona. Dit kunt u
doorgeven aan Gert Geertsma (DR) of Jolanda Buitenhuis (NQ).

Informatie over de overblijf (TSO)
De afgelopen periode heeft u bijna allemaal via de app Parro een
bericht ontvangen van ‘Schoolkassa’ m.b.t. het overblijven op school
voor de periode tot en met 31 maart (TSO blok 2).
Vanaf nu is Schoolkassa het nieuwe betaal- en registratiesysteem voor het
overblijven op school. Schoolkassa zit gekoppeld aan ons leerling
administratiesysteem ParnasSys.
U ontvangt voortaan 3 keer per schooljaar een TSO betaal- &
registratieverzoek.
Het is van belang dat u allemaal dit Schoolkassa bericht uit Parro opent en goed invult. Ook
als uw kind niet elke week gebruikmaakt van de overblijf.
Als uw kind geen gebruikmaakt van de overblijf omdat uw kind tussen de middag bij u thuis
luncht, moet u de optie “<naam van uw kind> zal geen gebruik maken van de TSO”
aanvinken en de 4 standaard ingestelde overblijfdagen uitvinken.
Vult u dit niet in, dan blijft het Schoolkassa systeem u herinneringen sturen om via iDeal te
betalen omdat het betaalsysteem standaard aan heeft staan dat uw kind wel elke week
gebruikmaakt van de overblijf.
Ook als uw kind niet standaard elke week maar slechts heel af en toe gebruikmaakt van de
overblijf moet u de optie “<naam van uw kind> zal geen gebruik maken van de TSO”
aanvinken. In dit laatste geval kunt u wel tegen contante betaling een losse strippenkaart
voor 5x kopen op school (kosten strippenkaart zijn dan €10,- voor 5x overblijven). Voor uw
vragen over Schoolkassa betalingen kunt u met Willem-Jan (NQ) of met Floor (DR) contact
opnemen. Voor andere vragen over de overblijf kunt u contact opnemen met Zekiye (DR) of
met Mariam (NQ).

Naschoolse activiteiten (NSA) - start later
Tot woensdag 17 februari kon u uw kind aanmelden voor de naschoolse activiteiten (NSA)
van AKROS. We krijgen binnenkort de lijst van AKROS met de namen van de kinderen die
hiervoor aangemeld zijn.
Let op:
Aanmelden is nog geen garantie op een plek. Als er meer aanmeldingen zijn dan
beschikbare plekken per activiteit, zal er geloot gaan worden.
De NSA zou de week na voorjaarsvakantie starten. Dit wordt vanwege de huidige Covid-19
maatregelen uitgesteld omdat we kinderen uit verschillende groepen & scholen nog niet bij
elkaar in één groep mogen plaatsen. We houden u via Parro op de hoogte van de nieuwe
startdatum.

De Week van het Verkeer
De Week van het Verkeer 2021 vindt plaats van maandag 8 t/m vrijdag
12 maart in Amsterdam en in de regio van Amsterdam. De Week van
het Verkeer is een activiteitenweek én campagne die bedoeld is om
kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken. Tijdens
deze week krijgen we als school extra inspiratielessen & materialen
waarmee we de rest van het jaar ook actief aan de slag kunnen. Meer
informatie zie ook: https://weekvanhetverkeer.nl/

De Week van de Lentekriebels
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart gaan we in de
reguliere groepen weer Lentekriebelen! De Week van de
Lentekriebels is een landelijke themaweek en gaat vooral
over liefde en vriendschap: een respectvolle omgang
met elkaar. Meer info, zie: www.weekvandelentekriebels.nl
Er komt mogelijk ook een online ouderbijeenkomst via Zoom met informatie over deze
lesweek. We houden u via Parro op de hoogte welke datum dit plaatsvindt als dit doorgaat.

Informatie van Kind & Motoriek
Eline van Rijn is kinderoefentherapeut bij Kind & Motoriek en is elke donderdag voor kinderen
van De Roos aanwezig in onze school. Zij geeft geregeld een leuke tip voor thuis die goed is
voor de grove- of fijne motoriek:
Sneeuw in huis met deze leuke knutsel!
Het is nog steeds winter! Daarom knutselen we deze week een “sneeuwvlok”. Je kan ze zo
groot en klein maken als je zelf wil!
Wat heb je nodig?
- Wattenstaafjes
- Schaar
- Gekleurd papier
- Lijm
Hoe ga je te werk?
Op de foto zie je verschillende sneeuwvlokken. Probeer
deze na te maken met de wattenstaafjes. Je kan de
wattenstaafjes ook doormidden knippen. Plak de
sneeuwvlokken goed vast zodat je het gekleurde papier
kan ophangen!
Veel knutselplezier!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons
dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

We wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie en
we zien iedereen graag weer op maandag 1 maart!

