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Weer	  naar	  school?	  
Het	  lijkt	  zo	  te	  zijn	  dat	  we	  weer	  open	  mogen	  

gaan	  op	  8	  februari,	  over	  een	  week.	  We	  willen	  
erg	  graag	  alle	  kinderen	  weer	  zien,	  verheugen	  
ons	  daar	  enorm	  op!	  

Natuurlijk	  willen	  we	  dat	  graag	  op	  een	  veilige	  
manier	  doen,	  met	  respect	  voor	  de	  gezondheid	  
van	  de	  kinderen,	  van	  jullie	  en	  van	  ons.	  We	  

wachten	  de	  persconferentie	  dinsdag	  af,	  dan	  
weten	  we	  het	  pas	  zeker.	  Houden	  jullie	  er	  
rekening	  mee	  dat	  er	  mogelijke	  aanvullende	  

regelingen	  komen?	  Van	  de	  regering,	  of	  de	  stad	  
of	  het	  bestuur.	  Misschien	  mogen	  we	  
bijvoorbeeld	  maar	  met	  halve	  groepen	  naar	  

school.	  Op	  woensdagochtend	  vroeg	  
vergaderen	  we	  met	  ons	  MT	  en	  ook	  op	  AWBR-‐
niveau	  wordt	  er	  dan	  overlegd.	  Dat	  betekent	  

dat	  ik	  jullie	  waarschijnlijk	  donderdagochtend	  
(hopelijk	  al	  eerder,	  bijv	  woensdagavond)	  kan	  
berichten	  over	  hoe	  maandag	  8/2	  eruit	  ziet.	  

	  	  
Corona	  update	  algemeen	  

Naast	  het	  lesgeven	  via	  Teams	  of	  Zoom,	  speelt	  
er	  ook	  nog	  van	  alles	  op	  de	  achtergrond.	  Een	  
van	  de	  dingen	  waar	  we	  mee	  bezig	  zijn	  is	  meer	  

devices	  krijgen	  omdat	  er	  kinderen	  zijn	  die	  
thuis	  geen	  goed	  device	  hebben	  of	  te	  weinig	  
devices.	  Wat	  achtergrond	  info	  voor	  jullie:	  

zowel	  het	  ministerie	  als	  de	  stad	  Amsterdam	  
hebben	  geld	  vrijgespeeld	  voor	  devices.	  Daar	  
hebben	  we	  in	  het	  voorjaar	  gebruik	  van	  

gemaakt.	  Nu,	  in	  december,	  kwam	  die	  vraag	  
weer	  en	  omdat	  we	  in	  het	  voorjaar	  genoeg	  
devices	  hadden	  hebben	  we	  geen	  extra	  

aangevraagd.	  Alles	  wat	  je	  aanvraagt	  krijgt	  een	  
andere	  school	  niet,	  die	  het	  misschien	  wel	  
dringender	  nodig	  heeft.	  Maar	  we	  hadden	  er	  

niet	  op	  gerekend	  dat	  er	  twee	  keer	  zo	  veel	  
kinderen	  naar	  de	  noodopvang	  zouden	  komen.	  
En	  ook	  thuis	  bleken	  er	  meer	  devices	  nodig.	  

Inmiddels	  hebben	  we	  zelf	  extra	  devices	  
besteld	  en	  ook	  subsidie	  aangevraagd.	  Maar	  

omdat	  de	  hele	  wereld	  thuis	  devices	  nodig	  
heeft,	  is	  ede	  levertijd	  lang	  helaas.	  

	  	  
Verder	  hebben	  we	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  
aanbod	  van	  de	  GGD	  om	  op	  school	  te	  kijken	  

naar	  de	  hygiëne.	  Binnenkort	  komt	  er	  een	  
expert	  langs	  die	  meekijkt	  waar	  we	  nog	  kunnen	  
verbeteren.	  

	  	  
Tenslotte	  is	  afgelopen	  week	  de	  extra	  
ondersteuning	  gestart	  voor	  de	  kinderen	  

waarbij	  het	  in	  het	  	  voorjaar	  niet	  lukte	  om	  thuis	  
goed	  mee	  te	  doen	  met	  het	  onderwijs.	  Met	  
subsidie	  van	  de	  gemeente	  en	  het	  rijk	  krijgen	  

zij	  wekelijks	  extra	  aandacht	  in	  kleine	  groepjes.	  
	  	  
Ook	  de	  vergaderingen	  van	  de	  leerlingenraad	  

en	  de	  ecoraad	  gaan	  door.	  Deze	  week	  
vergadert	  de	  leerlingenraad	  online	  met	  
Madeleine	  en	  de	  ecoraad	  vergadert	  de	  week	  

erna	  –	  misschien	  wel	  live!	  
	  	  

	  
bouwsel	  noodopvang	  
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Opbrengst	  voedselbank	  actie	  
De	  Voedselbank	  bedankt	  ons	  hartelijk	  voor	  

onze	  inzet	  voor	  de	  Scholenactie	  van	  de	  
Voedselbank	  in	  het	  najaar	  van	  vorig	  jaar.	  
Ondanks	  de	  coronacrisis	  was	  de	  actie	  een	  

succes.	  Er	  zijn	  2300	  gevulde	  doosjes	  en	  650	  
gevulde	  kratten	  opgehaald.	  De	  klanten	  van	  de	  
Voedselbank	  zijn	  er	  erg	  blij	  mee.	  Uiteraard	  

komen	  ze	  weer	  bij	  ons	  terug	  voor	  een	  nieuwe	  
actie.	  Heeft	  u	  ideeën	  voor	  een	  
inzamelingsactie,	  laat	  het	  dan	  weten.	  

	  
Rapporten	  
Alle	  leerkrachten	  en	  vakleerkrachten	  zijn	  druk	  

bezig	  met	  de	  rapporten.	  De	  gesprekken	  gaan	  
gewoon	  door	  in	  de	  geplande	  weken	  in	  
februari.	  Inschrijven	  gaat	  zoals	  gewoonlijk	  via	  

de	  SchoolPraat	  app.	  De	  gesprekken	  gaan	  
online,	  tenzij	  er	  om	  zwaarwegende	  redenen	  
wordt	  gekozen	  voor	  een	  live	  gesprek	  op	  

afstand.	  Als	  het	  mooi	  weer	  is,	  kunnen	  we	  
misschien	  ook	  op	  het	  schoolplein	  gesprekken	  

voeren.	  De	  gesprekken	  met	  ouders	  en	  
leerlingen	  van	  groep	  8	  voor	  het	  VO	  advies	  
mogen	  wel	  live,	  mits	  alle	  deelnemers	  aan	  het	  

gesprek	  zich	  daar	  veilig	  bij	  voelen.	  
	  	  
Cultuureducatie	  voor	  thuis	  

Mis	  je	  het	  cultuurbezoek?	  Ook	  tijdens	  deze	  
lockdown	  maken	  culturele	  instellingen	  online	  
cultuureducatie	  aanbod.	  Van	  een	  online	  

rondleiding	  langs	  de	  Surinaamse	  School	  tot	  
een	  live	  historische	  wandeltour	  op	  het	  
Waterlooplein.	  En	  van	  een	  nieuw	  online	  

jeugdtheaterplatform	  tot	  zelf	  een	  sneeuwbol	  
maken	  voor	  een	  tentoonstelling	  in	  het	  
museum	  Volkenkunde.	  Klik	  hier	  voor	  een	  paar	  

mooie	  voorbeelden.	  
	  
Rainbow	  Warriors	  

Thuisblijven	  met	  elkaar	  hebben	  we	  natuurlijk	  
al	  eens	  gedaan,	  maar	  het	  blijft	  een	  onwennige	  

tijd	  voor	  iedereen.  Als	  ouder	  heb	  je	  er	  ineens	  
de	  extra	  taak	  bij,	  om	  jouw	  kind(eren)	  te	  

begeleiden	  met	  het	  schoolwerk,	  dit	  vraagt	  
veel	  van	  jou	  als	  ouder	  en	  ook	  van	  jouw	  
kinderen.	  

Kinderen	  gaan	  niet	  of	  minder	  naar	  school,	  
hebben	  minder	  contact	  met	  andere	  kinderen	  
en	  kunnen	  niet	  hun	  energie	  kwijt	  tijdens	  de	  

gymles.	  Dit	  doet	  iets	  met	  de	  kinderen	  en	  de	  
balans	  in	  het	  gezin.	  	  
	  	  

Kindercoach	  Anouk	  Vrielink	  wil	  vanuit	  haar	  
creatieve	  achtergrond	  en	  als	  KinderCoach	  
jullie	  hier	  graag	  bij	  helpen	  en	  deze	  onzekere	  

tijd	  omzetten	  naar	  een	  kans	  om	  kinderen	  uit	  
te	  blijven	  dagen	  en	  extra	  hulp,	  creativiteit	  en	  
aandacht	  te	  bieden.	  

Zo	  ontstond	  het	  idee	  van	  de	  ‘Rainbow	  
Warriors’.	  Tijdens	  de	  ‘Rainbow	  Warriors	  
sessies’	  komt	  jouw	  kind	  gedurende	  een	  

ochtend	  of	  een	  middag	  in	  een	  klein	  groepje	  
samen	  (maximaal	  4	  kinderen	  per	  sessie)	  in	  

haar	  praktijk	  midden	  in	  het	  centrum	  van	  
Amsterdam.  Op	  haar	  website	  https://rainbow-‐
warriors.nl/corona-‐sessieskun	  je	  alle	  

informatie	  vinden	  over	  hoe	  de	  sessies	  er	  
inhoudelijk	  uitzien,	  de	  data	  en	  kosten.	  
	  

	  


