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Nieuwsbrief

17 maart 2021
Evaluatie tweede lockdown
In het MT en met het team hebben we de tweede lockdown en de periode van thuisonderwijs (met noodopvang en
de opvang aan kwetsbare kinderen) geëvalueerd.
We hebben dit gedaan n.a.v. de doelen die we vooraf gesteld hadden. Ook hebben we de feedback van ouders
verwerkt, die we veelal verkregen hebben tijdens de ouder-kindgesprekken tijdens de laatste dagen van het thuisonderwijs.
Ik vind zelf dat we terug kunnen kijken op een relatief mooie periode. Binnen de gegeven omstandigheden hebben
ouders, leerkrachten en natuurlijk onze kinderen gedaan wat ze konden. Toch is het altijd goed om te kijken wat we
kunnen verbeteren en wat we misschien kunnen behouden in ons normale onderwijs.
Heb je als ouder nog punten die je niet eerder geventileerd hebt (ter verbetering, ter versterking of juist als kracht),
schroom niet om dit te melden. Dat kan per mail naar e.scheermeijer@askoscholen.nl of via de leerkracht. We zullen de gehele evaluatie volgende week met de MR bespreken.
Zo maken we samen ons thuisonderwijs alleen maar sterker. Al hopen we natuurlijk dat dit voorlopig niet meer nodig is......

Toestemming van ouders
Beste ouders, we zouden graag jullie toestemming willen vragen voor het verstrekken van jullie gegevens aan de
GGD in geval van een Corona uitbraak. Het gaat hier om:
•

Naam kind

•

Geboortedatum

•

Email van één ouder

•

Telefoonnummer van één ouder

De gegevens zullen gebruikt worden om jullie kind uit te nodigen voor een test. Dit is overigens niet verplicht.
Via de Parro app kunnen jullie aangeven of jullie dit wel of niet toestaan. Zie bij: instellingen/privacyvoorkeuren/
GGD.
Stand van zakengesprekken
In de week van 19 april zijn de stand van zakengesprekken. Deze zijn vanaf groep 3 met ouder, leerkracht en kind.

Informatie van de GGD
Beste ouders of verzorgers,
We horen bij GGD Amsterdam berichten dat ouders of verzorgers bezorgd zijn en vragen hebben over het testen
van kinderen. Met deze brief hopen we een aantal van uw zorgen weg te nemen. Net als u vinden wij het heel belangrijk dat de scholen weer open zijn én ook open kunnen blijven. Door de opkomst van de besmettelijkere Britse
variant stond de overheid voor een lastige afweging: de scholen dicht laten, met alle vervelende gevolgen voor de
kinderen van dien, óf de scholen openen, maar dan wel met strengere regels. In het belang van de kinderen heeft
de overheid voor het laatste gekozen.

Testen is gratis en gebeurt alléén met goedkeuring van de ouders of verzorgers
Een belangrijk onderdeel van de huidige regels is om vaker te testen. Dit geldt ook voor kinderen. Als GGD adviseren we om uw kind te testen bij coronaklachten: denk aan neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts. Daarnaast is het advies om ook een coronatest te doen als uw kind in contact is geweest met iemand
die positief is getest op het coronavirus. We adviseren dit om een aantal redenen:
•

Door te testen kunnen we het virus in een vroeg stadium opsporen en de verspreiding tegengaan. Zo worden minder mensen ziek.

•

Zit uw kind in quarantaine omdat het nauw contact had met iemand die positief is getest? Dan kan het bij
een negatieve test op dag 5 eerder naar buiten en naar school.

Testen bij de GGD is gratis. We willen hierbij benadrukken dat testen niet verplicht is. Het is een advies. Het is nog
steeds mogelijk dat uw kind thuis uitziekt, of de quarantaine gewoon afmaakt.
Bovendien gebeurt het testen alléén met toestemming van de ouders of verzorgers. U maakt zelf een afspraak
voor een coronatest.
GGD Amsterdam is er ook voor u
Ons scholenteam ondersteunt alle scholen in de regio met advies op maat en praktische informatie. Leraren en
docenten kunnen zich in de GGD-teststraat met voorrang laten testen, zodat ze snel weer aan het werk kunnen en
uw kind zo veel mogelijk gewoon naar school kan. En we zijn er als GGD Amsterdam ook voor u en uw kinderen.
We organiseren webinars om kennis te delen, er is een speciaal telefoonnummer waar ouders met vragen terecht
kunnen en er zijn kindvriendelijke teststraten met speciaal getrainde medewerkers.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen?
Neem contact op met GGD Amsterdam op 020 – 555 52 02 (7 dagen per week van 08.00 – 20.00 uur) of
via coronavragen@ggd.amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet, Yvonne van Duinhoven (hoofd afdeling Infectieziekten &Toezicht) en Femke Breman
(hoofd Jeugd Gezondheidszorg)
De meest gestelde vragen over testen en kinderen: ggd.amsterdam.nl/kind
Meer informatie over testen en een testafspraak maken: ggd.amsterdam.nl/coronatest

Ouderbijdrage
Afgelopen jaar hebben er door corona helaas minder activiteiten plaats gevonden. Er zijn wel vaste posten en er
zijn kosten gemaakt aan activiteiten die niet door zijn gegaan, o.a. aanbetalingen voor schoolreisjes en het aanschaffen van kerstversiering. Hopelijk kunnen er in de komende periode wel weer activiteiten doorgaan. Voor het
schooljaar 2020/2021 is de ouderbijdrage daarom eenmalig verlaagd naar 50 euro. Binnenkort zal het betaalverzoek hiervoor via parro volgen.
Het geld is normaal gesproken bedoeld voor activiteiten waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest
en Sintcadeautjes, Kerstfeest en borrel, de schoolreisjes en thema-gebonden excursies. Ook wordt meebetaald
aan de afscheidsmusical van groep 8, sportdagen, boeken voor de bibliotheek en luizenzakken. We zetten de leraren in het zonnetje op dag van de leerkracht, en betalen mee aan de inrichting van de tuin, aanschaf speeltoestellen etc. Door uw bijdrage kunnen we deze en andere activiteiten blijven organiseren.

Ouderraad (OR)
De OR bevordert de samenwerking tussen ouders en school, en is betrokken bij de uitvoering van (feestelijke) activiteiten en evenementen.
Wie is wie
•

secretaris/voorzitter: Angela Holterman (moeder van Huug (groep 3A) en Birk (groep 6B))

•

penningmeester: Carla Bosch (moeder van Tess (groep 3B) en Lize (groep 6A))

•

penningmeester: Brechtje Eshuis (moeder van Rivke (groep 3A), Oona (groep 5A) en Noomi (groep 7A))

•

Mirjam Blok (leerkracht)

•

Jolanda Witlox (adjunct directeur)

We gaan er vanuit dat er binnenkort weer ruimte komt voor leuke activiteiten, en zijn daarom op zoek naar ouders
om ons team te versterken. Als je interesse hebt, stuur een email aan Rebecca Steeman van de administratie:
r.steeman@askoscholen.nl

