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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  14	  september	  

!	  algemene	  ouderavond	  AFGELAST	  
Woensdag	  15	  september	  
!	  sportdag	  TB	  en	  BB	  

Week	  van	  4	  oktober	  	  
!	  	  eerste	  ronde	  10	  minuten	  gesprekken	  
	  	  

Corona	  
Afgelopen	  week	  waren	  er	  3	  klassen	  in	  
quarantaine	  door	  een	  besmette	  juf	  en	  

besmette	  kinderen.	  Eva	  start	  naar	  
verwachting	  maandag	  weer	  en	  ook	  veel	  
kinderen	  kunnen	  weer	  starten.	  Ook	  in	  de	  

onderbouw	  moest	  een	  aantal	  kinderen	  	  in	  
quarantaine	  door	  een	  besmette	  TSA	  
aanbieder.	  

We	  verwachten	  dat	  de	  regels	  per	  20/21	  
september	  een	  beetje	  versoepelen	  zodat	  niet	  
de	  hele	  klas	  in	  quarantaine	  hoeft	  bij	  een	  

besmette	  leerling.	  Alhoewel	  het	  dan	  nog	  een	  
uitdaging	  wordt	  om	  te	  bepalen	  wie	  de	  nauwe	  

contacten	  geweest	  zijn	  in	  de	  klas…	  maar	  we	  
gaan	  het	  zien!	  
	  	  

Sportdag	  OB-‐MB	  
De	  kinderen	  van	  de	  OB	  en	  MB	  die	  niet	  in	  
quarantaine	  zaten	  hebben	  een	  zonovergoten	  

sportdag	  gehad.	  Met	  dank	  aan	  de	  helpende	  
ouders,	  teamleden	  en	  natuurlijk	  gymmeesters	  
Kasper	  en	  Cor.	  
	  

	  

	  	  

	  
	  

Vlinderboom	  gebouw	  
Dit	  weekend	  is	  de	  vloer	  van	  de	  speelplaats	  
gerepareerd,	  gelukkig,	  want	  het	  was	  een	  

steeds	  groter	  en	  gevaarlijker	  wordend	  gat	  in	  
de	  verende	  vloer.	  De	  meeste	  andere	  
technische	  hobbels	  zijn	  genomen:	  de	  wifi	  doet	  

het	  nu	  zonder	  haperen	  zodat	  alle	  digiborden	  
goed	  gebruikt	  kunnen	  worden.	  De	  prikborden	  
voor	  op	  de	  muren	  zijn	  besteld,	  alle	  lampen	  en	  

sensoren	  lijken	  het	  te	  doen.	  
Overdag	  is	  het	  een	  zoektocht	  om	  een	  ruimte	  
te	  vinden	  waar	  ondersteuning	  gegeven	  kan	  

worden	  aan	  kleine	  groepjes	  kinderen.	  Maar	  
verder	  is	  het	  een	  prettig	  gebouw.	  Zoals	  

meester	  Rob	  zegt:	  de	  vibe	  is	  goed!	  
	  	  
De	  Joop	  

De	  onderbouw	  landt	  steeds	  meer	  maar	  blijft	  
tegen	  organisatorische	  zaken	  aanlopen	  
doordat	  we	  niet	  met	  zijn	  allen	  in	  1	  gebouw	  

zitten.	  Ze	  missen	  Rob	  en	  Dieke,	  waar	  je	  een	  
zieke	  kleuter	  even	  kon	  plaatsen	  die	  
tussendoor	  opgehaald	  werd,	  of	  een	  kleuter	  

die	  even	  af	  moest	  koelen.	  Ook	  het	  goed	  
doorkomen	  van	  de	  absenten	  en	  het	  nabellen	  
van	  de	  afwezige	  kinderen	  waar	  we	  niets	  van	  

gehoord	  hebben,	  is	  nog	  voor	  verbetering	  
vatbaar!	  Gelukkig	  worden	  ze	  door	  de	  meeste	  
collega’s	  van	  de	  Joop	  warm	  welkom	  geheten.	  

Tenslotte	  een	  oproep	  aan	  de	  ouders:	  aan	  
iedereen	  het	  verzoek	  om	  je	  kind	  op	  tijd	  op	  te	  
halen:	  om	  15.15	  gaat	  de	  school	  uit.	  Alleen	  de	  

ouders	  die	  kinderen	  op	  beide	  locaties	  hebben,	  
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mogen	  hun	  kind	  later	  ophalen.	  Aan	  hen	  de	  
vraag	  om	  zo	  mogelijk	  EERST	  de	  kinderen	  bij	  de	  

Joop	  te	  halen.	  
	  	  
Goedkope	  soft-‐	  en	  hardware	  voor	  het	  

basisonderwijs	  
Schoolspot	  (onderdeel	  van	  APS	  IT-‐diensten)	  is	  
de	  software,	  cloud	  en	  hardware-‐webwinkel	  

voor	  leerkrachten,	  medewerkers	  en	  (ouders	  
van)	  leerlingen	  in	  het	  basis-‐	  en/of	  speciaal	  
onderwijs.	  	  

Met	  speciale	  onderwijskorting	  (tot	  wel	  90%)	  
kun	  je	  op	  schoolspot	  officiële	  en	  legale	  
software,	  hardware,	  clouddiensten	  en	  

cursussen	  bestellen.	  Je	  hebt	  de	  keus	  uit	  ruim	  
200	  artikelen	  van	  gerenommeerde	  
leveranciers	  als	  Adobe,	  Norton,	  McAfee,	  

Microsoft	  en	  specifieke	  educatieve	  
softwareleveranciers.	  Welke	  producten	  je	  in	  
de	  webwinkel	  vindt	  en	  welke	  prijzen	  je	  ziet,	  is	  

afhankelijk	  van	  de	  licenties	  die	  jouw	  instelling	  
afneemt	  van	  APS	  IT-‐diensten,	  de	  eigenaar	  van	  

schoolspot.	  Voor	  de	  meeste	  producten	  betaalt	  
jouw	  basisschool	  namelijk	  de	  licentie	  voor	  
gebruik	  thuis.	  Legale	  software	  voor	  een	  

betaalbare	  prijs,	  dat	  vind	  je	  dus	  bij	  schoolspot.	  
	  
Jeugdsportfonds	  en	  JeugdCultuurfonds	  

Als	  je	  kind	  wil	  sporten	  of	  op	  muziek-‐	  of	  dansles	  
wil	  en	  je	  hebt	  daar	  zelf	  het	  geld	  niet	  voor,	  dan	  
is	  er	  geld	  beschikbaar.	  Onze	  

OuderKindAdviseur	  Charelle	  is	  er	  elke	  
maandag	  en	  kan	  het	  voor	  je	  aanvragen	  of	  je	  
helpen	  het	  zelf	  te	  doen.	  Op	  

https://www.jongerencultuurfonds.nl/aanvrag
en/aanvraag-‐voor-‐mijn-‐kinderen/en	  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/

amsterdam-‐sport/	  vind	  je	  meer	  info.	  
	  
	  


