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Belangrijke	  data:	  
!	  Week	  24-‐28	  augustus	  -‐	  	  vergadering	  

Leerlingenraad	  	  
	  	  
	  Weer	  gestart	  

We	  zijn	  allemaal	  blij	  dat	  we	  weer	  gestart	  zijn	  –	  
met	  bijna	  alle	  kinderen,	  alle	  leerkrachten	  en	  
ook	  de	  TSA	  collega’s.	  

Iedereen	  wast	  handen	  aan	  het	  begin	  van	  de	  
lessen,	  bij	  de	  TSA	  en	  erna	  als	  de	  lessen	  weer	  
starten.	  

	  	  
Gymspullen	  mee!	  
Denkt	  iedereen	  aan	  de	  gymkleren	  van	  de	  

kinderen?	  Heel	  belangrijk!	  Ook	  handig	  als	  u	  de	  
kinderen	  die	  bij	  TSA	  een	  sport	  beoefenen,	  
goede	  schoenen	  aan	  laat	  trekken.	  

	  	  
Corona	  
AWBR,	  ons	  bestuur,	  heeft	  een	  Corona	  

werkgroep	  die	  ons	  heel	  regelmatig	  informeert	  
over	  de	  stand	  van	  zaken.	  Hierbij	  voor	  jullie	  

belangrijke	  informatie:	  
Actuele	  situatie	  
De	  besmettingen	  lijken	  landelijk	  weer	  te	  

stabiliseren,	  maar	  nog	  niet	  in	  Amsterdam.	  
Vooral	  in	  Amsterdam	  West	  en	  Nieuw-‐West	  
nemen	  de	  besmettingen	  nog	  steeds	  toe.	  Er	  

zijn	  op	  de	  persconferentie	  van	  18	  augustus	  
enkele	  nieuwe	  landelijke	  maatregelen	  bekend	  
gemaakt,	  zie:	  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-‐covid-‐
19/nieuws/2020/08/18/houd-‐corona-‐buiten-‐

de-‐deur.	  	  
	  
Burgemeester	  Halsema	  heeft	  laten	  weten	  dat	  

de	  maatregelen	  in	  Amsterdam	  verscherpt	  
worden	  en	  dat	  mogelijk	  nieuwe	  lokale	  
maatregelen	  volgen	  als	  het	  aantal	  

besmettingen	  niet	  afneemt.	  
	  

Richtlijnen	  AWBR	  
Hoewel	  het	  ook	  vragen	  en	  lastige	  dilemma’s	  

heeft	  opgeleverd	  worden	  de	  AWBR	  
maatregelen	  over	  het	  algemeen	  als	  ‘streng	  
maar	  helder’	  ervaren.	  Weerstand	  komt	  vooral	  

van	  ouders	  en	  medewerkers	  die	  het	  jammer	  
vinden	  dat	  bepaalde	  activiteiten,	  zoals	  de	  
schooltuintjes,	  voorlopig	  niet	  door	  kunnen	  

gaan.	  Het	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  schoolbesturen	  
voor	  dezelfde	  lijn	  kiezen,	  zie	  bijvoorbeeld	  dit	  
artikel	  in	  de	  Volkskrant:	  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-‐
achtergrond/de-‐scholen-‐beginnen-‐weer-‐
maar-‐hoe-‐dat-‐wil-‐nogal-‐eens-‐

verschillen~bcd96f0c/?referer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F.	  
Schoonmaak	  

Ons	  extra	  schoonmaakprogramma	  (tussen	  de	  
middag	  een	  extra	  ronde	  
“hotspots”desinfecteren)	  wordt	  in	  ieder	  geval	  

tot	  de	  herfstvakantie	  gecontinueerd.	  
Ventilatie	  

Door	  minister	  Slob	  is	  inmiddels	  een	  landelijke	  
commissie	  ingericht	  die	  zich	  met	  de	  
ventilatiekwestie	  op	  scholen	  gaat	  

bezighouden.	  Het	  plan	  is	  dat	  ieder	  bestuur	  
een	  onderzoek	  naar	  de	  ventilatiesystemen	  op	  
de	  eigen	  scholen	  instelt	  en	  voor	  1	  oktober	  a.s.	  

medewerkers	  en	  ouders	  hierover	  informeert.	  
Ook	  moet	  er	  dan	  een	  voorstel	  liggen	  over	  hoe	  
hiermee	  om	  te	  gaan	  in	  de	  winter.	  

AWBR	  heeft	  de	  eerste	  onderzoeken	  naar	  de	  
ventilatiesystemen	  al	  laten	  uitvoeren.	  De	  
resultaten	  hiervan	  tot	  nu	  toe	  geven	  geen	  

aanleiding	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  de	  
ventilatiesystemen	  bij	  onze	  scholen	  onveilig	  
zijn.	  Er	  wordt	  een	  plan	  gemaakt	  voor	  verder	  

onderzoek	  en	  eventuele	  vervolgstappen	  aan	  
de	  hand	  van	  de	  richtlijnen	  in	  de	  Kamerbrief	  
van	  minister	  Slob.	  Zodra	  we	  meer	  weten	  hoort	  

u	  het	  van	  ons!	  
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Ingangen	  en	  uitgangen	  
De	  kinderen	  die	  niet	  deelnemen	  aan	  de	  TSA	  

mogen	  na	  de	  lunchpauze	  via	  de	  voordeur	  naar	  
binnen.	  
	  	  

Hoe	  gaan	  we	  met	  elkaar	  om	  
In	  de	  eerste	  paar	  weken	  van	  het	  schooljaar	  
krijgen	  de	  schoolregels	  extra	  veel	  aandacht.	  

Ook	  wordt	  er	  n	  de	  klassen	  veel	  gedaan	  om	  te	  
zorgen	  voor	  een	  hechte	  groep	  waarin	  
iedereen	  elkaar	  leert	  kennen	  en	  er	  goed	  

samengewerkt	  wordt.	  Deze	  week	  staat	  de	  
regel	  centraal	  Wij	  accepteren	  elkaar.	  Bij	  gym	  
is	  er	  deze	  week	  om	  het	  samenwerken	  te	  

oefenen,	  ouderwets	  geknikkerd.	  
	  	  
Wachtwoorden	  SchoolPRaat	  

Afgelopen	  	  vrijdag,	  zijn	  alle	  leerlingen	  in	  
schoolpraat	  overgezet	  naar	  de	  nieuwe	  
groepen	  (had	  natuurlijk	  eerder	  gemoeten,	  

maar	  helaas	  niet	  eerder	  aan	  gedacht).	  Ook	  
veranderen	  we	  alle	  wachtwoorden	  voor	  de	  

groepen.	  U	  krijgt	  dit	  weekend	  of	  maandag	  het	  
nieuwe	  wachtwoord	  toegestuurd.	  
Heeft	  u	  zich	  nog	  niet	  aangemeld?	  De	  

instructies	  staan	  op	  de	  website.	  
	  	  

	  

	  
raketjes	  gemaakt	  door	  OB2	  olv	  juf	  Hilde	  
	  

Pak	  je	  kans	  -‐	  hulp	  bij	  schoolkosten	  
Hebt	  u	  een	  laag	  inkomen	  en	  weinig	  
vermogen?	  Bijvoorbeeld	  omdat	  u	  werkt,	  maar	  

weinig	  verdient.	  Of	  omdat	  u	  een	  uitkering	  
hebt.	  U	  kunt	  van	  de	  gemeente	  Amsterdam	  
gratis	  hulp	  krijgen	  bij	  de	  kosten	  voor	  uw	  

kinderen.	  
Scholierenvergoeding	  
Met	  de	  Scholierenvergoeding	  betaalt	  u	  kosten	  

voor	  school,	  sport	  en	  cultuur.	  U	  mag	  het	  geld	  
ook	  gebruiken	  voor	  spullen	  die	  uw	  kind	  nodig	  
heeft	  om	  thuis	  schoolwerk	  te	  doen.	  

Bijvoorbeeld	  inktpatronen	  en	  papier	  voor	  een	  
printer.	  En	  om	  spullen	  te	  kopen	  voor	  sport,	  
muziek-‐	  en	  dansles.	  

• U	  krijgt	  €	  216,-‐	  per	  jaar	  per	  kind	  op	  de	  

basisschool.	  

• U	  krijgt	  €	  325,-‐	  per	  jaar	  per	  kind	  op	  de	  

middelbare	  school.	  
Gratis	  laptop	  of	  tablet	  basisschool	  
Voor	  kinderen	  van	  10,	  11	  en	  12	  jaar	  kunt	  u	  

een	  gratis	  laptop	  of	  tablet	  aanvragen.	  
Ook	  voor	  uw	  kind	  op	  de	  middelbare	  school	  
kunt	  u	  een	  gratis	  laptop	  of	  tablet	  aanvragen.	  
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Reiskostenvergoeding	  middelbare	  school	  
U	  krijgt	  €	  250,-‐	  per	  jaar	  als	  uw	  kind	  3	  zones	  of	  

meer	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  moet	  reizen	  
naar	  de	  middelbare	  school.	  
Aanvragen	  regelingen	  Pak	  je	  kans	  

U	  vindt	  alle	  regelingen,	  voorwaarden	  	  en	  het	  
aanvraagformulier	  op	  de	  website:	  
http://www.amsterdam.nl/pakjekans.	  Of	  

vraag	  op	  school	  naar	  meer	  informatie	  over	  de	  
regelingen.	  Als	  u	  niet	  weet	  wie	  u	  kan	  helpen	  
met	  aanvragen,	  ga	  dan	  naar	  de	  meester	  of	  juf	  

van	  uw	  kind.	  
	  	  
	  Ouderavond	  en	  sportdagen	  gaan	  niet	  door	  

In	  verband	  met	  Corona	  hebben	  we	  in	  overleg	  
met	  AWBR	  helaas	  moeten	  besluiten	  dat	  zowel	  
de	  ouderavond	  als	  de	  sportdagen	  niet	  door	  

gaan.	  Heel	  erg	  jammer!	  
	  	  
Schoolkalender	  

Heeft	  u	  al	  een	  schoolkalender	  gekregen	  via	  uw	  
kind?	  Anders	  kunt	  u	  er	  een	  ophalen	  bij	  Dieke.	  

Ouders	  die	  niet	  samen	  zijn,	  krijgen	  er	  
natuurlijk	  elk	  eentje.	  
	  	  

	  	  
	  


