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	   Belangrijke	  data	  
Maandag	  24	  januari	  

!	  MR	  vergadering	  
Vrijdag	  28	  augustus	  
!	  workshop	  striptekenen	  voor	  de	  TB	  	  

!	  Ecoraad	  vergadering	  
	  
Corona	  update	  

Afgelopen	  week	  waren	  er	  vier	  groepen	  in	  
quarantaine:	  BB2,	  BB3,	  TB1	  en	  TB2.	  
Vijf	  leerkrachten	  zijn	  thuis	  in	  quarantaine:	  

Charlotte,	  Mathijn,	  Rachida,	  Eva,	  Hester	  en	  
Iris.	  En	  dankzij	  invaller	  Leony	  en	  collega's	  die	  
extra	  wilden	  werken	  hebben	  we	  het	  

grotendeels	  gered!	  
	  
Kinderpraktijk	  MIES	  
Michelle	  Emmen	  begeleidt	  als	  pedagoog	  &	  
kindertherapeut	  in	  Kinderpraktijk	  MIES	  
kinderen	  tussen	  de	  4	  -‐	  12	  jaar	  en	  hun	  ouders	  

die	  vastlopen.	  Denk	  aan	  (faal)angstproblemen,	  
struggles	  rondom	  boosheid	  en	  agressie,	  

omgaan	  met	  hoogbegaafdheid	  en	  
hooggevoeligheid	  (hsp)	  en	  weerbaarheid	  in	  
combinatie	  met	  sociale	  

vaardigheidsproblemen.	  	  
	  
Sinds	  1	  januari	  2022	  valt	  haar	  begeleiding	  

onder	  het	  aanbod	  jeugdhulp	  van	  de	  gemeente	  
Amsterdam.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  gemeente	  
Amsterdam	  bij	  verwijzing	  van	  huisarts,	  

OuderKindteam	  of	  het	  Loket	  de	  begeleiding	  
bekostigt.	  Op	  haar	  website	  lees	  je	  meer	  over	  
haar	  aanpak.	  Zij	  werkt	  zonder	  wachtlijst	  en	  

met	  kortdurende	  oplossingsgerichte	  hulp	  (5	  
tot	  15	  sessies)	  zodat	  gezinnen	  snel	  weer	  zelf	  
verder	  kunnen.	  

	  
Instrumenten	  uitprobeerdag	  
Op	  zondag	  30	  januari	  kun	  je	  bij	  Muziekschool	  

Amsterdam	  instrumenten	  of	  een	  zangles	  
uitproberen.	  Kies	  jouw	  favoriete	  

instrument(en)	  en	  volg	  een	  proefles	  op	  één	  
van	  de	  locaties	  in	  de	  stad.	  Je	  kunt	  zoveel	  

instrumenten	  uitproberen	  als	  je	  wilt.	  Deze	  
proeflessen	  zijn	  helemaal	  gratis	  en	  ieder	  kind	  
tussen	  7	  en	  12	  jaar	  is	  welkom.	  

	  
Om	  het	  zo	  corona-‐proof	  mogelijk	  te	  houden	  
zijn	  de	  lessen	  in	  groepjes	  van	  maximaal	  2	  

kinderen.	  En	  er	  mag	  1	  ouder	  mee,	  mits	  die	  een	  
QR-‐code	  heeft.	  	  
	  

Meer	  informatie	  over	  deze	  Instrumenten	  
Uitprobeerdag	  en	  het	  aanmeldformulier	  staan	  
op	  de	  website	  van	  de	  muziekschool.	  

	  

	  
	  
Absentiemeldingen	  

Is	  u	  kind	  afwezig?	  Dan	  kunt	  u	  bij	  voorkeur	  uw	  
kind	  absent	  melden	  met	  de	  absentiemelder	  in	  
de	  schoolpraat	  app.	  Kies	  in	  het	  menu	  voor	  

absentiemelder	  en	  kies	  de	  groep	  waar	  uw	  kind	  
in	  de	  klas	  zit.	  U	  kunt	  dan	  de	  datum	  aangeven,	  
de	  naam	  van	  de	  leerling	  en	  de	  reden	  van	  

absentie.	  Zo	  krijgen	  wij	  een	  beter	  en	  meer	  
gedetailleerde	  melding.	  	  
	  

Bedankje	  van	  de	  voedselbank	  
Het	  nieuwe	  jaar	  is	  alweer	  even	  begonnen	  en	  
onze	  eindejaarsactie	  is	  voorbij.	  Er	  hebben	  65	  

scholen	  en	  14	  bedrijven/supermarkten	  
meegedaan	  met	  een	  totale	  opbrengst	  van	  
1.731	  kratten.	  De	  kartonnen	  dozen	  die	  
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	   sommige	  scholen	  hebben	  ontvangen	  zijn	  
hierbij	  verrekend.	  Ondanks	  dat	  de	  

kerstvakantie	  eerder	  begon,	  hebben	  de	  
scholen	  dit	  jaar	  25%	  meer	  houdbaar	  voedsel	  
ingezameld	  dan	  afgelopen	  jaren.	  Een	  

geweldige	  opbrengst,	  waar	  we	  erg	  blij	  mee	  
zijn!	  	  
	  

We	  willen	  jullie	  dus	  ontzettend	  bedanken	  voor	  
jullie	  enthousiaste	  inzet	  en	  de	  prettige	  
samenwerking.	  Dankzij	  jullie	  bijdrage	  kunnen	  

we	  de	  komende	  maanden	  elke	  week	  weer	  
zorgen	  voor	  goed	  gevulde	  voedselpakketten	  
voor	  onze	  klanten.	  	  

	  

	  
	  	  


