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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  7	  december	  

!	  Ontruimingsoefening	  Vlinderboom	  
Vrijdag	  10	  december	  	  
!	  Paarse	  Vrijdag	  

Woensdag	  15	  december	  	  
!	  Kerstafette	  
Woensdag	  22	  december	  	  

!	  Kerstdiner	  
Vrijdag	  24	  december	  
!	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  	  
Verplaatst	  kerstdiner	  
Zoals	  al	  eerder	  vermeld:	  het	  kerstdiner	  is	  

verplaatst	  van	  donderdag	  23	  naar	  woensdag	  
22	  december.	  Op	  donderdag	  23	  december	  is	  
er	  ’s	  middags	  gewoon	  school	  nu.	  Vrijdag	  24	  

december	  is	  de	  school	  dicht	  en	  zijn	  kinderen	  
en	  team	  vrij.	  
	  	  

Zelftesten	  
Zoals	  in	  de	  media	  aangekondigd,	  het	  is	  jullie	  

vast	  niet	  ontgaan,	  krijgen	  we	  zelftests	  
aangeleverd	  voor	  de	  kinderen.	  Volgende	  week	  
worden	  er	  voor	  elk	  kind	  4	  zelftesten	  

afgeleverd,	  voor	  de	  komende	  2	  weken	  2	  per	  
week.	  Voor	  de	  laatste	  week	  voor	  de	  
kerstvakantie	  worden	  de	  testen	  later	  

aangeleverd.	  Twee	  keer	  zelftesten	  per	  week	  
wordt	  geadviseerd.	  Wij,	  op	  school,	  laten	  niet	  
zien	  hoe	  het	  moet	  en	  nemen	  de	  testen	  niet	  af	  

bij	  de	  kinderen.	  Om	  eventuele	  onrust	  weg	  te	  
nemen.	  Via	  deze	  link	  zie	  je	  hoe	  je	  een	  zelftest	  
moet	  afnemen:	  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Fly
er-‐Zelftesten-‐doe-‐je-‐zo-‐PO-‐online-‐versie.pdf	  	  
	  	  

Buurtgezinnen	  
In	  ieder	  gezin	  zit	  het	  weleens	  tegen.	  Soms	  
duurt	  zo’n	  periode	  te	  lang	  en	  stapelen	  

problemen	  zich	  op.	  En	  als	  je	  dan	  geen	  
steunend	  netwerk	  hebt,	  loopt	  de	  emmer	  al	  

snel	  over.	  Voor	  die	  gezinnen	  is	  er	  ook	  in	  
Amsterdam-‐West	  het	  initiatief	  Buurtgezinnen.	  

Onder	  het	  motto	  ‘Opvoeden	  doen	  we	  samen’,	  
koppelt	  Buurtgezinnen	  gezinnen	  die	  steun	  
kunnen	  gebruiken	  aan	  een	  stabiel	  gezin	  in	  de	  

buurt.	  Zo	  krijgen	  kinderen	  wat	  extra	  liefde	  en	  
aandacht	  en	  worden	  ouders	  ontlast.	  Dit	  
voorkomt	  dat	  problemen	  verergeren	  en	  zorgt	  

ervoor	  dat	  kinderen	  positief	  opgroeien	  in	  hun	  
eigen	  gezin.	  Wil	  je	  steungezin	  zijn	  of	  kun	  je	  
juist	  steun	  gebruiken?	  Deze	  steun	  varieert	  van	  

een	  dagdeel	  per	  week	  tot	  maximaal	  een	  
weekend	  per	  2	  weken.	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  hun	  website	  

http://www.buurtgezinnen.nl.	  
	  
Sinterklaas	  

	  

	  


