NIEUWSBRIEF juni 2021
Belangrijke data tot de zomervakantie:
Datum
Maandag 21 juni donderdag 24 juni

Onderwerp
-Naschoolse activiteiten
(NSA) AKROS

Toelichting
Laatste NSA lessen zijn deze
week

Woensdag 23 juni

-Groepen 7 & 8 De Roos in
de avond activiteiten in
school

Bbq groep 7 en 8 DR en
slapen groep 8 DR
(alternatief schoolkamp)

Donderdag 24 juni

-Alleen groep 7 De Roos
-Alleen groep 8 De Roos

Ochtend vrij
Hele dag vrij

Vrijdag 25 juni

-Studiedag

Alle leerlingen zijn vrij
(let op: Groep 8 NarcisQuerido heeft wel school)

Vanaf maandag 28 juni

-Rapportgesprekken

Individuele gesprekken
leerkrachten en ouders op
afspraak

Woensdag 30 juni

-Groepen 7 De Roos & NarcisQuerido:
Voorlopige adviesgesprekken

Donderdag 1 juli

-Groepen 3-8 en NK De Roos
alternatief “schoolreisje”

Diverse activiteiten in de
school zelf (in de middag)

Woensdag 30 juni t/m
vrijdag 2 juli

-Groep 8 Narcis-Querido

Schoolkamp

Dinsdag 6 juli

-Groep 8 De Roos
afscheidsmusical voor ouders

2 tijden

Woensdag 7 juli

-Alleen groep 8 De Roos

Hele dag vrij

Donderdag 8 juli

-Groep 8 Narcis-Querido
afscheidsmusical voor ouders

2 tijden

Vrijdag 9 juli

-Alle groepen
-Alleen groepen 8 DR & NQ

Middag vrij
Hele dag vrij

Zaterdag 10 juli

-Start zomervakantie

Maandag 23 augustus

-Eerste schooldag na de
zomervakantie

Voorwoord directie
Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer de laatste oudernieuwsbrief van dit schooljaar. Over drie weken begint de
zomervakantie. Het was voor u, de kinderen en voor de teams een hectisch jaar. Het begon
vorig schooljaar al met de eerste lockdown. Aan het begin van dit schooljaar leek het even
goed te gaan, maar toch namen de besmettingen toe en moesten we steeds meer en
strengere maatregelen nemen om het virus buiten de deur te houden. Nog geen week
voordat de kinderen en het team van de Narcis-Querido verhuisden naar de locatie van De
Roos begon de tweede lockdown. Vanaf dat moment waren de kinderen thuis, begon het
onderwijs op afstand en moesten we ook op school allerlei maatregelen treffen om
besmettingen te voorkomen.
Toen de deuren weer open mochten, moesten de twee scholen op verschillende tijden naar
en van school en hadden we verschillende pauzetijden. Ook u mocht helaas de school niet
in. Dat was vooral voor de ouders van de Narcis-Querido in het begin moeilijk omdat de
kinderen naar een ander schoolgebouw moesten waar jullie zelf nooit naar binnen mochten.
Maar we hebben het met z'n allen hartstikke goed gedaan. De kinderen hebben zich snel
aangepast aan de nieuwe situatie. Jullie (ouders) hebben door de maatregelen op te
volgen het goede voorbeeld gegeven aan de kinderen. En de teams van beide scholen
hebben er alles aan gedaan om er, binnen de beperkingen, toch een mooi jaar voor de
kinderen van te maken. Waarvoor allemaal van harte bedankt!
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we de maatregelen na de zomervakantie schrappen en
als een gewone school samen starten en eindigen, samen pauze houden en weer ouders in
de school toelaten.
We zien er nu al naar uit. Maar eerst nog drie weken om het jaar goed af te ronden en dan
een lekkere vakantie. We hopen jullie allemaal op maandag 23 augustus weer gezond en vol
goede zin welkom te heten op school!
Fijne zomervakantie straks!!!

Vakanties en vrije dagen komend schooljaar 2021- 2022
Vakanties en vrije dagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zomervakantie 2021: 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
(School/het team is weer bereikbaar vanaf maandag 16 augustus 2021)
Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
Vrije middag: Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag: Maandag 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag en dag erna 28 en 29 mei 2022
2e Pinksterdag: Maandag 6 juni 2022
Vrije middag: Vrijdag 15 juli 2022 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 2022: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 30 september 2021
Maandag 6 december 2021
Dinsdag 25 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Vrijdag 15 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Maandag 27 juni 2022

Verzuim rond vakanties
De regels rondom schoolverzuim rond de vakanties zijn streng.
1. Verlof voor en na de zomervakantie kan alleen in heel bijzondere gevallen en met
toestemming van de directeur (Gert of Jolanda). Dit verlof moet ruim op tijd
aangevraagd zijn;
2. Als een kind voor of na een vakantie afwezig is zonder toestemming van de
directie, moet dit door de directie onmiddellijk doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar;
3. Voor verlof aansluitend aan de schoolvakantie wordt in principe bijna nooit
toestemming gegeven. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente
uitvoering van deze regels. We vragen van u om u er ook aan te houden. Er worden
door de afdeling leerplicht van de gemeente Amsterdam hoge boetes aan ouders
uitgedeeld bij overtreding van deze leerplichtwet.
Verlof aanvraagformulieren kunt u krijgen via Willem-Jan of Floor.

Schooltijden komend schooljaar 2021 - 2022
Na de zomervakantie hebben de kinderen van De Roos en van de
Narcis-Querido beiden dezelfde schooltijden:
• Deuren open: 08:20 uur
• Deuren dicht: 08:28 uur
• Start lessen: 08:30 uur
Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• 08:30 - 12:00 uur en 13:00 - 14:45 uur
(Lunchpauze: 12:00 - 13:00 uur)
Schooltijden woensdag:
• 08:30 - 12:30 uur

Ontwikkelingen de Vindplaats

De sloop van het gebouw van de Narcis-Querido is in volle gang. Meer dan de helft van het
gebouw is verdwenen en hier en daar staat nog een muurtje. Vanaf komende week
beginnen de heiwerkzaamheden. Dit neemt ongeveer drie weken in beslag. Daarna gaat
de aannemer aan de slag om de Vindplaats te bouwen.
In de afgelopen weken is er door leden van het team, de architect, de projectleider van de
bouw en een ontwerper van de gemeente nagedacht over de inrichting van het plein. De
bedoeling is om het plein nog mooier en spannender te maken voor de kinderen om te
spelen. Maar ook meer groen (waaronder bomen) toe te voegen zodat het voor de buurt
fijner is om op het plein te verblijven.
Na de zomervakantie wordt een klankbordgroep gestart voor het ontwerp van de
buitenruimte.
Wij zoeken nog ouders/buurtbewoners die mee willen denken over de inrichting van het
plein. Dus heeft u zin om mee te denken, kunt u zich melden bij ons!

Via deze link kan je de film terugzien die is gemaakt bij de officiële start van de bouw van de
Vindplaats. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=xlsBSwSDxVU

Verhuisplannen? Nieuw telefoonnummer of e-mailadres?
Voor ons is het van belang dat we van elk kind altijd het juiste adres weten en de goede
mobiele telefoonnummers van beide ouders/verzorgers hebben. En een juist e-mailadres van
beide ouders/verzorgers is belangrijk voor het
versturen van deze oudernieuwsbrief en andere
ouderbrieven en voor het kunnen activeren van de
Parro App.
Zorgt u er daarom voor dat wij de juiste informatie
van u hebben? U kunt evt. ook zelf via het ParnasSys
ouderportaal inzien welke NAW gegevens wij nu
hebben staan van u en of dit nog klopt. Of geef
wijzigingen of aanvullingen persoonlijk door aan Floor
of Willem-Jan.

Informatie van Kind & Motoriek
Hinkelen maar dan net ander...
Iedereen kent het spelletje hinkelen, maar kennen
jullie ook deze variant?!?

Wat heb je nodig?
−
−
−
−
−

Stoepkrijt
Pittenzak
Schrijfpapier
Potlood
Gum

Hoe ga je te werk?
1. Maak buiten op straat de vakjes van een hinkelbaan.
Gebruik hiervoor het stoepkrijt.
2. Zet in de 10 tegels letters i.p.v. cijfers.
3. Het spel gaat beginnen!
4. Je gooit de pittenzak op een vakje en hinkelt er over
de vakjes naartoe.
5. Als dit is gelukt zonder een ander vakje aan te raken of
te vallen dan pak je de pittenzak en hinkel je weer
terug.
6. Schrijf een woord op dat begint met de letter waar de
pittenzak op lag. Je schrijft dit woord met stoepkrijt op
een tegel.
7. Denk hierbij aan hoe je het krijtje vasthoudt tijdens het
schrijven en aan hoe je de letters maakt.
Veel plezier!

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

