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Beste ouder(s),
Afgelopen vrijdag hadden we een gezellige sinterklaasviering op
school. Er waren prachtige surprises gemaakt en de Pieten
zorgden voor veel pret in de groepen.
In de Parro-app kunt u de foto’s per groep bekijken.
Ook is er eind vorige week weer een aanpassing in het covidprotocol onderwijs gekomen, hierover leest u hieronder.
Hartelijke groet,

Francesca Deenik, dir.

Schoolfoto’s bestellen
Denkt u er nog aan de schoolfoto’s te bestellen via het meegegeven inlogkaartje?

Corona-update
Het streven vanuit de regering en vanuit school is om te zorgen voor zo
goed mogelijk onderwijs en dat kan het beste gegeven worden op
school in de eigen klas met de eigen juf/meester.
Hiervoor moeten we samen zorgen voor een zo gezond mogelijke
omgeving zodat dit ook gaat lukken. Op 2 december zijn de regels voor basisscholen
aangepast omdat de GGD het aantal testen niet goed meer aankan. Besloten is dat mensen
met milde klachten een zelftest kunnen doen of naar de GGD gaan. Test zo snel mogelijk na
het ontstaan van klachten. Bij een positieve zelftest is daarna een GGD test altijd nodig.
Zoals dit weekend ook in de media veel besproken is, gaat dit natuurlijk wel ten koste van
de zekerheid / veiligheid van testen. Zelf testen zijn immers minder betrouwbaar. We vragen
u dan ook bij twijfel, uw kind thuis te houden.
Een kind dat met verschijnselen op school komt, zal waarschijnlijk ook een volgend kind of
leerkracht met de verschijnselen besmetten.
Wat is nieuw:
deze week krijgt school vanuit het rijk 4 zelftesten bezorgd voor elke leerling in
groep 6, 7 en 8. Dat is genoeg voor twee weken, daarna volgt een nieuwe levering.
wij geven deze testen met de kinderen mee naar huis, insteek is dat elk kind (net als
elk teamlid) preventief 2 x per week thuis een zelftest afneemt

praktijk is dat kinderen al positief kunnen zijn zonder dat er verschijnselen zijn waar
te nemen. Deze preventieve testen zullen dit aantonen zodat er sneller gehandeld
kan worden en minder kinderen besmettelijk in de groep zitten
school stuurt pas een brief naar een groep als dit in overleg met de GGD nodig is. De
richtlijnen zijn daar veranderd. Pas bij een hoog aantal besmettingen wordt
quarantaine geadviseerd. Voor die tijd geldt, net als continu; houd uw kind in de
gaten en test bij verschijnselen.
(en daarnaast voor groep 6, 7 en 8 nu dus, test 2 x per week preventief)
zelf testen kan bij milde klachten; blijven klachten aanhouden, doe de volgende dag
weer een test
* worden de klachten erger of ontstaat reuk- / smaakverlies, dan is het nodig bij de
GGD een afspraak te maken
* GGD test is altijd mogelijk bij klachten, zelftest is een keuze bij milde klachten
* ervaring van school is dat zelftesten, zowel positief als negatief de verkeerde
uitslag kunnen geven wat blijkt als daarna een GGD test volgt.
* In Amstelveen kun je elke dag gratis en zonder afspraak terecht bij de GGD voor
een test op de Sportlaan bij de Goudsmidhal
https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/testen-afspraak-coronatestbus/
Wat
●
●
●

blijft:
test bij verschijnselen en kom pas weer op school na een negatieve uitslag.
als één gezinslid positief getest wordt, gaat het hele gezin in quarantaine.
kinderen die positief testen, blijven 7 dagen thuis en moeten de laatste 24 uur
klachtenvrij zijn; voor kinderen die positief testen maar geen klachten hebben, geldt
i.p.v. 7 dagen, 5 dagen.
● in de digitale classroom staat voor alle groepen de weektaak en werk klaar.
● het is heel fijn als u de school steeds inlicht wanneer u gaat testen en wat de uitslag
is.
Ook ons team moet zich laten testen bij verschijnselen en mee in quarantaine bij een
positief getest gezinslid. Dat kan wel eens betekenen dat we ‘s ochtends het bericht krijgen
dat een leerkracht niet kan komen werken. Groepen waar getest wordt verdelen over
andere groepen is nu niet wijs en invalleerkrachten zijn niet voorhanden. Het kan dus zijn
dat we u in de ochtend een app sturen dat er geen “live-les” kan zijn. Houd dus altijd de
Parro-app in de gaten. Uitgebreidere uitleg ontvangt u dan via email.

Kerstviering
Onder de huidige maatregelen is een kerstdiner met alle avondbewegingen en samenkomst
niet gewenst.
We hebben besloten, dan een gezellig kerstontbijt te organiseren op vrijdag
24 december.
Donderdag 23 december wordt een gewone schooldag.
Vrijdag 24 december komen de kinderen met een ontbijtonderdeel voor de groep naar
school, mooi aangekleed in een kerstklas met grote ontbijttafel. De school is vrijdag 24-12
om 12:30 uur uit.
Aanstaande woensdag 8 december zal de leerkracht u via Parro vrijwilligers verzoek - vragen in te schrijven voor een
ontbijtonderdeel. Dat kan b.v. zijn: croissantjes, gevulde eitjes,
fruitspies etc. U kunt daar dan aangeven wat u wilt maken en
donderdag 24-12 om 8:20 uur mee zal geven. Wij kunnen geen
eten warm maken op school.
*de groepen 6/7, 7, 8A en 8B gaan met de groep de lijst
bespreken en zullen u daarna, begin volgende week, informeren
Vandaag is een groep ouders al druk in de weer geweest het
gebouw van sint-versierd naar kerst-versierd om te toveren, ziet er heel gezellig uit! Veel
dank.

Media aandacht voor Covid beleid en basisscholen
Zie hieronder, voor wie daar interesse in heeft.

Link naar filmpje van dit weekend
https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY

Bericht vanuit Amstelveen Sport
Vanaf 12 januari bieden wij gratis Multisportlessen aan voor kinderen van
5 t/m 7 jaar en 8 t/m 10 jaar.
Met het programma Multisport willen wij kinderen motorisch en sociaal
sterker maken. Dit doen wij door verschillende grondvormen van
bewegen aan te bieden, waardoor kinderen zich veelzijdig ontwikkelen.
De Multisportlessen zijn op woensdagmiddag in gymzaal Oostelijk
Halfrond.
Als kennismakingsles voor deze lessen organiseren wij op woensdag 15
december een Multisport Kersteditie. Zie de flyers helemaal onderaan in de Nieuwsbrief.
Schrijf hier in voor de Kersteditie.
Schrijf hier in voor Multisport.

Nieuws van de leesconsulent
Van onze leesconsulent van Bibliotheek Amstelland ontvangen wij geregeld tips
die wij graag met u willen delen.
Lees hier de tips van de leesconsulent.

Informatie van buiten de school
Amstelveen Sport, Multisport kersteditie en lessen

