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Beste ouder(s),
Start van de 4e week in lockdown, volgende week hopelijk de laatste. We wachten de
richtlijnen af.
We merken dat het best moeite kost gemotiveerd
aan het werk te blijven en dat begrijpen we. Wij
missen de kinderen, de kinderen missen elkaar
heel erg en de juf die er voor hen is en steeds op
maat kan bijschakelen aan de behoeften van de
kinderen.
Wat wordt er veel van de gezinnen gevraagd in
deze tijd en zeker van ouders die ondertussen ook
hun eigen werk thuis en via videobellen moeten
doen. Petje af voor wat er wordt gedaan door de
ouders thuis en ook door de kinderen. We zijn
onder de indruk van hoe goed iedereen aan het
werk is!
Gelukkig zien we de kinderen elke dag in de MEET
en vandaag een aantal groepen live om nieuwe
boeken op te halen.
We maken met elkaar een bizarre tijd mee.
Iedereen doet erg zijn/haar best de richtlijnen te
volgen en toch ook zo goed mogelijk werk te
leveren. Hierbij ook complimenten aan het team
dat zowel het onderwijs op afstand als de
noodopvang oppakt en flexibel en creatief deze
nieuwe vragen beantwoordt en invult.
De kinderen doen ook goed hun best, daarover dus
geen zorgen, zie afbeelding hiernaast, uit de krant.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Sportbedrijf Amstelveen
Elke dag zorgt het sportbedrijf voor leuke beweeglessen voor de Amstelveense
basisschool leerlingen, doe lekker mee!

Maandag 25 januari, gegeven door tennistalent Karel Blom: h ps://youtu.be/ud64vmFNQ2U
Dinsdag 26 januari, gegeven door voetbaltalente Jade Linthorst: h ps://youtu.be/ASQ8hgEAJIQ
Donderdag 28 januari, gegeven door buurtsportcoach Michael: h ps://youtu.be/DlefdykQMco
Vrijdag 29 januari, gegeven door karateleraar Bart van vereniging Ryounkai:
h ps://youtu.be/LXG4XZZosaY

Vragenlijst vanuit AmstelWijs
Vorige week heeft u een vragenlijst vanuit AmstelWijs ontvangen over het onderwijs
in Coronatijd. Deze kan ingevuld worden tot 29 februari. Dit verzoek komt vanuit de
bestuurder van AmstelWijs, eventuele vragen kunnen dan ook aan hem gesteld
worden info@amstelwijs.nl

Vertrek directeur bestuurder AmstelWijs
Vanaf 1 maart zal onze directeur bestuurder Frans Cornet een nieuwe baan
aanvaarden als lid college van bestuur van een koepel PO & VO & kinderopvang
elders in het land.
De Raad van Toezicht start een wervings- en selectieprocedure om te komen tot
de benoeming van een opvolger. In de tussentijd zal een interim
bestuurder de lopende zaken waarnemen.

Groep 8 advies en schoolkeuze
Deze en afgelopen week zijn de adviesgesprekken tussen leerkrachten
groep 8, kind en ouders. Het live bezoeken van de VO scholen kan nu niet.
Iedere school zorgt wel voor digitale kennismakingsmomenten. Zorg dat u
vandaag de website van de school van uw keuze bezoekt om daar de info.
te vinden voor kennismaking!

Bereikbaarheid school
Er wordt aan de flat, grenzend aan ons schoolplein, gewerkt in het
kader van duurzaamheid. Deze werkzaamheden lopen door tot
aan de zomervakantie. In die tijd is ons schoolgebouw moeilijker
bereikbaar via dat parkeerterrein.

Onderwijs op afstand
Kleuters werken met muts op aan winter thema:

