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Belangrijke	  data:	  
Komende	  week	  

!	  kinderen	  uit	  groep	  5-‐8	  mogen	  solliciteren	  
voor	  de	  leerlingenraad.	  
Donderdag	  3	  september	  	  

!	  theaterlessen	  voor	  de	  MB	  
Vrijdag	  4	  september	  
!	  theateressen	  voor	  de	  OB	  

	  	  
Corona	  en	  het	  schoolplein	  
Bij	  de	  in-‐	  en	  uitgangen	  van	  het	  schoolplein	  is	  

het	  bij	  de	  start	  en	  het	  einde	  van	  de	  schooldag	  
erg	  druk.	  Zo	  druk	  dat	  het	  moeilijk	  is	  om	  1,5	  
meter	  afstand	  te	  houden.	  

Bij	  de	  ingang	  aan	  de	  Chasséstraat	  zou	  ik	  
iedereen	  willen	  vragen	  op	  drukke	  momenten	  
achteraan	  te	  sluiten	  in	  de	  rij	  buiten	  het	  hek	  –	  

er	  staan	  strepen	  op	  de	  grond.	  
	  
Bij	  de	  in-‐	  en	  uitgang	  in	  de	  Van	  

Kinsbergenstraat	  is	  het	  ingewikkelder.	  We	  
willen	  ouders	  van	  onze	  bovenbouwers	  vragen	  

om	  aan	  de	  overkant	  op	  de	  stoep	  te	  wachten.	  
Dat	  ontlast	  de	  stoep	  een	  klein	  beetje	  wellicht.	  
Geparkeerde	  kinderfietsen	  versperren	  

gedeeltelijk	  de	  stoep	  ook.	  We	  vragen	  de	  BB-‐
ers	  die	  dichtbij	  wonen	  ZONDER	  fiets	  naar	  
school	  te	  komen	  voorlopig.	  We	  zijn	  met	  de	  

gebiedsmakelaar	  in	  gesprek	  om	  te	  kijken	  of	  er	  
toch	  weer	  een	  fietsvlonder	  voor	  school	  
geplaatst	  kan	  worden.	  En	  wellicht	  om	  een	  

parkeerverbod	  voor	  het	  hek	  te	  krijgen	  tussen	  
15-‐16	  	  uur.	  
	  

In	  het	  algemeen	  is	  het	  ook	  fijn	  als	  u,	  wanneer	  
u	  uw	  kind	  heeft	  overgedragen	  aan	  de	  
leerkracht,	  niet	  op	  het	  plein	  zou	  willen	  blijven	  

praten,	  maar	  dat	  buiten	  het	  plein	  te	  doen.	  
En	  voor	  alle	  duidelijkheid:	  volwassen	  IN	  via	  de	  
Chasséstraat	  en	  UIT	  via	  de	  v	  Kinsbergenstraat.	  

Ook	  al	  staat	  je	  fiets	  in	  de	  Chasséstraat	  ☺.	  

Ik	  realiseer	  me	  dat	  het	  niet	  erg	  gezellig	  en	  
gastvrij	  is,	  maar	  het	  is	  niet	  anders	  helaas.	  

	  	  
Corona	  en	  ziekmelden	  
Net	  zoals	  voor	  de	  vakantie	  worden	  wij	  als	  

school	  regelmatig	  door	  de	  GGD	  geïnformeerd	  
over	  aangepaste	  procedures	  en	  richtlijnen.	  
We	  kunnen	  met	  vragen	  bij	  ze	  terecht,	  er	  

worden	  webinars	  georganiseerd.	  Ook	  AWBR,	  
ons	  schoolbestuur,	  heeft	  een	  
Coronawerkgroep	  die	  regelmatig	  bij	  elkaar	  

komt	  en	  ons	  van	  richtlijnen	  voorziet	  en	  onze	  
vragen	  beantwoordt.	  Als	  er	  klassen	  zijn	  met	  3	  
of	  meer	  zieken	  informeert	  Madeleine	  de	  GGD,	  

die	  houden	  dan	  contact	  met	  haar	  de	  dagen	  
erna.	  Vanuit	  de	  GGD	  kwam	  de	  vraag	  om	  bij	  
zieke	  kinderen	  te	  informeren	  of	  ze	  koorts	  

hebben	  (38	  graden	  of	  hoger)	  	  of	  benauwd	  zijn.	  
Dat	  kunt	  u	  dus	  verwachten	  als	  u	  Rob	  of	  Dieke	  
belt	  om	  uw	  kind	  ziek	  te	  melden.	  Wanneer	  u	  

uw	  kind	  ziekmeldt	  via	  de	  SchoolPraat	  app,	  wilt	  
u	  het	  er	  dan	  bij	  zetten?	  Dank!	  

	  
En	  voor	  de	  duidelijkheid	  hieronder	  nogmaals	  
de	  richtlijnen	  over	  thuisblijven:	  

Bij	  een	  of	  meer	  van	  de	  volgende	  klachten	  
moet	  het	  kind/de	  medewerker	  thuisblijven:	  
!	  verkoudheidsklachten	  zoals	  

neusverkoudheid,	  loopneus,	  niezen,	  keelpijn;	  
!	  hoesten;	  benauwdheid;	  verhoging	  of	  koorts;	  	  
!	  plotseling	  verlies	  van	  reuk	  en/of	  smaak	  

(zonder	  neusverstopping).	  
Uitzondering:	  Kinderen	  uit	  groep	  1	  en	  2	  
mogen	  wel	  naar	  school	  als	  ze	  alleen	  

verkouden	  zijn,	  zonder	  koorts.	  
Deze	  uitzondering	  geldt	  niet	  voor	  kinderen	  die	  
contact	  hebben	  gehad	  met	  een	  persoon	  die	  

positief	  is	  getest	  voor	  het	  coronavirus;	  als	  
iemand	  in	  het	  huishouden	  van	  het	  kind	  koorts	  
heeft	  of	  last	  heeft	  van	  benauwdheid;	  korter	  

dan	  14	  dagen	  geleden	  in	  oranje	  of	  rood	  
gebied/	  land	  op	  vakantie	  is	  geweest.	  
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Kinderen	  en	  medewerker	  mogen	  ook	  niet	  naar	  
school	  in	  de	  volgende	  situaties:	  als	  iemand	  in	  

hetzelfde	  huishouden	  als	  het	  kind	  of	  de	  
medewerker	  positief	  is	  getest	  voor	  het	  
coronavirus,	  als	  iemand	  in	  hetzelfde	  

huishouden	  als	  het	  kind	  of	  de	  medewerker	  
naast	  verkoudheidsklachten,	  hoesten	  of	  
plotseling	  verlies	  van	  reuk	  en/of	  smaak,	  ook	  

koorts	  en/of	  benauwdheid	  heeft.	  Dan	  moeten	  
alle	  huisgenoten	  thuisblijven.	  Of	  als	  een	  
medewerker	  nauw	  contact	  heeft	  gehad	  buiten	  

het	  huishouden	  met	  iemand	  die	  positief	  is	  
getest	  voor	  het	  coronavirus.	  
	  	  

Groepsnamen	  
Naar	  een	  idee	  van	  Mathijn,	  onze	  
bovenbouwmeester,	  zijn	  alle	  groepen	  bezig	  

een	  leuke	  groepsnaam	  te	  verzinnen	  ipv	  bijv.	  
TB2	  en	  BB3.	  Nog	  niet	  iedereen	  heeft	  gekozen,	  
maar	  er	  zijn	  al	  een	  paar	  bekend.	  De	  

bovenbouw	  heeft	  als	  thema	  boeken	  gekozen:	  
Raveleijn,	  Kraaiennest	  en	  de	  Waanzinnige	  

Boomhut.	  U	  hoort	  er	  vast	  binnenkort	  meer	  
over.	  
	  	  

Ventilatie	  op	  onze	  school	  
Nogmaals	  wat	  informatie	  over	  de	  ventilatie	  op	  
school	  –	  ditmaal	  van	  ons	  bestuur.	  En	  ter	  

aanvulling	  van	  ons:	  zorgt	  u	  dat	  uw	  kind	  warm	  
genoeg	  aangekleed	  is?	  Want	  de	  ramen	  staan	  
als	  het	  kan	  open.	  

Zoals	  u	  waarschijnlijk	  uit	  de	  media	  vernomen	  
heeft,	  is	  de	  vraag	  gerezen	  in	  hoeverre	  
ventilatiesystemen	  op	  scholen	  een	  risico	  

vormen	  voor	  verdere	  verspreiding	  van	  het	  
coronavirus.	  Door	  minister	  Slob	  van	  OCW	  is	  
een	  landelijke	  commissie	  ingesteld	  die	  zich	  

hiermee	  bezig	  gaat	  houden.	  Ieder	  
schoolbestuur	  heeft	  de	  opdracht	  gekregen	  
een	  onderzoek	  in	  te	  stellen	  naar	  de	  

ventilatiesystemen	  op	  de	  eigen	  scholen	  en	  
voor	  1	  oktober	  a.s.	  medewerkers	  en	  ouders	  

hierover	  te	  informeren.	  Ook	  moet	  er	  dan	  een	  
voorstel	  liggen	  over	  hoe	  hiermee	  om	  te	  gaan	  

in	  de	  komende	  herfst-‐	  en	  winterperiode.	  
	  	  
AWBR	  neemt	  deze	  zorgen	  heel	  serieus	  en	  

heeft	  daarom	  de	  eerste	  onderzoeken	  al	  laten	  
uitvoeren.	  De	  resultaten	  hiervan	  tot	  nu	  toe	  
geven	  gelukkig	  geen	  aanleiding	  om	  aan	  te	  

nemen	  dat	  het	  de	  ventilatiesystemen	  op	  de	  
scholen	  van	  AWBR	  onveilig	  zijn.	  Aan	  de	  hand	  
van	  de	  richtlijnen	  van	  minister	  Slob	  wordt	  

momenteel	  verder	  onderzoek	  gedaan	  en	  
gekeken	  of	  er	  aanvullende	  maatregelen	  
genomen	  moeten	  worden.	  Dit	  onderzoek	  

moet	  uiteraard	  zorgvuldig	  gebeuren	  en	  heeft	  
daarom	  even	  tijd	  nodig.	  Over	  de	  uitkomst	  
wordt	  u	  zo	  spoedig	  mogelijk	  geïnformeerd.	  

Wij	  kunnen	  u	  alvast	  melden	  dat	  het	  
ventilatiesysteem	  van	  onze	  school	  bestaat	  uit	  
een	  kruisstroomwisselaar	  die	  twee	  gescheiden	  

circuits	  heeft,	  waarbij	  de	  afgezogen	  en	  
aangezogen	  lucht	  niet	  met	  elkaar	  in	  contact	  

komen.	  
	  
Gevonden	  voorwerpen	  

De	  bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  puilt	  na	  
twee	  weken	  al	  uit!	  Als	  het	  droog	  is	  zal	  Rob	  de	  
bak	  op	  het	  plein	  zetten,	  meteen	  links	  bij	  het	  

hek	  in	  de	  Chasséstraat.	  	  
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Regel	  van	  de	  week	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ouder-‐	  en	  Kindteam	  op	  de	  basisschool	  
Heb	  je	  vragen	  over	  de	  opvoeding	  of	  het	  

opgroeien	  van	  je	  kind?	  Of	  heb	  je	  zorgen	  over	  
de	  situatie	  thuis	  of	  op	  school?	  In	  Amsterdam	  is	  
aan	  iedere	  school	  een	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  

verbonden.	  Hier	  kan	  je	  altijd	  terecht.	  De	  
professionals	  van	  het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  zijn	  
onafhankelijk	  van	  school.	  Afspreken	  kan	  op	  

school,	  in	  de	  wijk	  of	  thuis.	  	  
	  
Vragen	  kunnen	  gaan	  over	  je	  kind	  (bijvoorbeeld	  

eten,	  slapen,	  pesten,	  druk	  of	  juist	  
teruggetrokken),	  de	  gezinssituatie	  (denk	  aan	  
ruzie,	  scheiding,	  verlies)	  of	  ouderproblematiek	  

zoals	  verslaving.	  Maak	  dan	  een	  afspraak	  met	  
de	  ouder-‐	  en	  kindadviseur	  Roos	  Beereboom.	  
Samen	  kijk	  je	  dan	  wat	  er	  speelt	  en	  wat	  bij	  

jullie	  past.	  Wil	  je	  alleen	  wat	  informatie	  en	  
advies?	  Gesprekken	  of	  begeleiding	  van	  de	  

jeugdpsycholoog,	  jeugdarts	  of	  
jeugdverpleegkundige?	  Misschien	  een	  training	  

voor	  kind	  of	  ouder?	  Bespreek	  het	  samen.	  Je	  
kan	  zelf	  rechtstreeks	  contact	  opnemen	  met	  
Roos	  Beereboom	  op	  06-‐40022246	  of	  via	  

mailto:r.beereboom@oktamsterdam.nl.	  	  
Gezondheidsonderzoeken	  op	  school	  
Ieder	  jaar	  biedt	  de	  jeugdgezondheidszorg	  van	  

het	  Ouder-‐	  en	  Kindteam	  ondersteuning	  aan	  
ouders	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gezondheid	  en	  
ontwikkeling	  van	  de	  kinderen	  op	  school.	  

Ouders	  krijgen	  hier	  tijdig	  informatie	  over.	  
Voor	  vragen	  over	  de	  ontwikkeling	  en	  
gezondheid	  van	  je	  kind	  ben	  je	  welkom	  bij	  

jeugdverpleegkundige	  Jasmijn	  van	  der	  Wardt	  
(jvdwardt@ggd.amsterdam.nl)	  of	  jeugdarts	  
Niels	  Penning	  (npenning@ggd.amsterdam.nl).	  

	  
Je	  kan	  ook	  langsgaan	  bij	  het	  Ouder-‐	  en	  
Kindteam	  in	  jouw	  wijk.	  Lees	  meer	  op	  

oktamsterdam.nl.	  Hier	  kan	  je	  ook	  (anoniem)	  
chatten,	  het	  adres	  opzoeken	  van	  het	  team	  in	  

jouw	  wijk	  en	  de	  gegevens	  van	  de	  ouder-‐	  en	  
kindadviseur	  op	  school.	  Je	  bent	  welkom!	  
	  

	  
	  
Theater	  De	  Krakeling	  is	  verhuisd	  
Na	  een	  periode	  van	  verhuizen,	  sjouwen,	  

bouwen,	  op-‐	  en	  inruimen	  zijn	  ze	  er	  klaar	  voor.	  
Voor	  mooi	  kindertheater	  kunt	  u	  nu	  naar	  het	  
Cultuurpark	  Westergas,	  	  Pazzanistraat	  15.	  De	  

Krakeling	  heeft	  haar	  intrek	  genomen	  in	  het	  
voormalige	  Westergastheater.	  Een	  prachtig,	  
oud	  pand	  met	  een	  modern	  theater.	  Het	  

gebouw	  staat	  op	  een	  kindvriendelijk	  terrein,	  
met	  het	  Westerpark	  als	  achtertuin	  en	  Cinekid	  
en	  het	  Ketelhuis	  als	  buren.	  Kijk	  voor	  het	  

programma	  op	  www.krakeling.nl	  

	  

wij	  lachen	  met	  
elkaar	  

	  


