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Beste ouder(s),
Wat een bijzondere winterse dagen
hebben wij achter de rug.
Prachtige winterzon, witte sneeuw
en ijs om op te schaatsen. We
hopen dat jullie ervan genoten
hebben. Voor veel
basisschoolkinderen is dit de eerste
keer dat zij dit zo konden
meemaken.
Vandaag gaat het wel over in ijzel
en regen. We hopen dat code rood
en de ijzel morgen voorbij zijn
zodat we veilig de school kunnen
bereiken.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.
foto van moeder L. met gedeelte groep 5 / 6 op het ijs bij school

Corona

We zijn heel blij alle kinderen weer op school te zien, les te geven en de interactie te zien
die tussen de kinderen weer mogelijk is! En het gaat goed.
Dat willen we natuurlijk heel graag zo houden dus volgen wij en jullie de maatregelen goed
op. Daarover hieronder wat punten die van belang zijn:
❏ Meld altijd bij school als in uw gezin iemand positief getest is, ook graag in de
voorjaarsvakantie. U kunt daarvoor gewoon het mailadres
school@kindercampusking.nl gebruiken.
uit het landelijk protocol basisonderwijs:
❏ Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen
thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor
meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/informatiepatientthuis. Als iemand in
het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38
°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine
(behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf
thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de
uitslag blijft de leerling thuis. rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/
in-thuisquarantaine-door-corona.

❏ Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na
het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een
negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer
informatie zie: lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
❏ Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen
nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe.
Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Naschoolse activiteiten
Op dit moment worden naschoolse en andere activiteiten, waarbij externen de school in
moeten, nog uitgesteld. Dit is nu nog niet toegestaan.

Onderwijs en toetsen
Afgelopen week was weer de eerste “live” onderwijsweek na 7 weken
kerstvakantie en “onderwijs op afstand”. In de groepen is veel herhaal-werk
gedaan van de stof uit die 7 weken om alles zo samen nog langs te lopen en
in beeld te krijgen. Deze week zullen ook enkele methodetoetsonderdelen
worden afgenomen om zo per kind te zien of er hiaten zijn ontstaan. Deze
toetsen worden niet ingevoerd als rapportonderdelen maar worden dus ingezet om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van uw kind. Zo nodig komen er extra instructiemomenten om de
gemiste of niet begrepen leerstof onder de knie te krijgen, al dan niet met de ondersteuners
in school. Na de voorjaarsvakantie kan het onderwijs dan passend weer verder gaan.
Tussen 15 en 31 maart zullen wij Cito-toetsen afnemen. Dit zijn dezelfde die we volgens
normale planning in jan/febr. afnemen. U kunt de uitslag daarvan daarna in het
Ouderportaal terugzien. De grafieken zullen dit jaar dan in het zomerrapport meekomen
i.p.v. in het maartrapport.

Rapport & voortgangsgesprekken
Direct na de voorjaarsvakantie ontvangen de leerlingen hun eerste rapport
volgens planning. We hebben besloten wel een rapport te maken en aan uw kind
mee te geven ook al is dit met Corona een raar jaar. Dat betekent dat het
rapport vooral inzicht geeft in de tijd tussen zomer en kerst en niet in de laatste
weken, terwijl er in deze weken thuis wel heel hard gewerkt is door uw kind (en u). We
hebben daar echter geen cijfers/toetsen van. In de gesprekken die gepland staan tussen 6 19 maart, kan deze voortgang natuurlijk wel besproken worden.
U ontvangt deze week via de Parro app de uitnodiging voor een gesprek. U kunt dan zelf
een aangeboden tijd kiezen.
Zoals gebruikelijk, zijn de toetsen en de rapporten in het Ouderportaal in deze periode
onzichtbaar voor u gezet zodat de leerkrachten de resultaten kunnen invoeren en de
rapporten kunnen klaarmaken. Als u het rapport thuis heeft ontvangen, zetten wij in het
Ouderportaal alles weer op zichtbaar.

Groep 8 naar het VO
In de week van 1 maart moeten alle groep 8 leerlingen zich aanmelden op de
VO-school van hun keuze. Informatie gaat nu vooral digitaal. Kijk op de website van
de verschillende VO-scholen om te zien hoe desbetreffende school dit invult.

Nieuws uit de Bibliotheek
Lees hier de nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland

New Tech Kids
2021 Voorjaarsvakantie (February School
Vacation) Bootcamp
February 22-26, 2021
10:00 - 14:00 daily
Amsterdam Public Library (near Centraal
Station)

During this February school vacation bootcamp
of 5 daily workshops held at the Amsterdam Public Library, kids ages 7-12 will
learn dive into computer science and programming concepts while becoming
familiar with design, robotics and prototyping. Fun, team-based challenges
everyday as well as class discussions about technology examples. Taught in a
combination of Dutch and English by a professional teacher. Read more and
register here.

Amsterdammertjes
AMSTERDAMMERTJES heeft de missie gezinnen te
inspireren met regionale activiteiten op het gebied
van Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur en
Spelen.
Ondanks de maatregelen rond corona heeft onze redactie weer een prachtig overzicht
gemaakt met oa: een avontuurlijke tocht door Oud Amsterdam, kinderfeestjes in de natuur,
knutseltips en museum- & theateraanbod voor thuis. Meer informatie vindt u hier.

