Nieuwsbrief 9 schooljaar 2021-2022
Corona-maatregelen vanaf 28 februari
Rapportgesprekken 28-2 t/m 11-3
heropening plein 2 maart
Week van de Lentekriebels- 10 maart
ouderbijeenkomst
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Ouderbijdrage 2021-2022
Financiële zorgen of vragen?
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de
meivakantie

Corona-maatregelen in school vanaf 28 februari
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie
versoepelingen aan van de coronamaatregelen.
Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode
richtlijnen worden versoepeld. Daar zijn wij heel erg blij mee!
Hieronder de versoepelingen op een rij:
- ouders zijn weer welkom in de school;
- oudergesprekken in school zijn weer toegestaan;
- de 1,5 meter afstand-regel vervalt;
- het verplicht dragen van een mondneusmasker vervalt;
- groepsactiviteiten met ouders zijn toegestaan;
- cohortering is vervallen;
- aanpassingen in pauzebeleid is vervallen;
- isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 10 dagen (met klachten) en
24 uur klachtenvrij.

Medewerkers en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend geadviseerd om zich 2x
per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Zelftesten wo rden
thuis afgenomen.
Rapportgesprekken OP SCHOOL tussen 28-2 t/m 11-3
U bent dus weer welkom op school. Ook voor het rapportgesprek.
Vandaag heeft uw kind het rapport mee naar huis gekregen.
We vragen u om op tijd bij de groep van uw kind aanwezig te zijn,
zodat het gesprek op tijd kan starten.
Reminder: maak via Parro zelf uw afspraak voor het rapportgesprek!

Heropening plein 2 maart
De openbare ruimte rondom onze school is de afgelopen periode flink opgeknapt. Hier zijn we de
gemeente Amsterdam erg dankbaar voor. In de andere bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de

presentatie van deze opknapbeurt. Interessant om door te nemen en te zien wat er allemaal is
aangepakt.
Woensdag 2 maart wordt het plein om 12.15 uur officieel heropend.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Wees welkom!
Dit is het programma:
12u15 ontvangst
12u30 openingshandeling door Dirk de Jager | portefeuillehouder stadsdeel Zuidoost
13u00 einde
Voor en na deze heropening organiseert Sciandri –onder lestijd- sportieve workshops voor de
leerlingen van de Morgenster en obs Holendrecht.
Week van de Lentekriebels 21-25 maart
-ouderbijeenkomst 10 maart
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek
voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. Wij hebben de afgelopen jaren aan deze week
deelgenomen en gaan dat dit jaar ook weer doen.
Juist op de basisschool relationele en seksuele vorming van groot belang. Kinderen maken vanaf de
geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen
hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele
vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en
het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het
normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans
gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor
zichzelf en voor anderen. Zo:
•
•
•
•
•

durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
leren ze respectvol met elkaar om te gaan
kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

We willen u graag zoveel als mogelijk betrekken bij dit onderwerp.
Op donderdag 10 maart om 9.00 organiseren we daarom een ouderbijeenkomst over deze week.
Dit is een goed moment om elkaar in school weer eens te ontmoeten! Be our guest!
In een andere bijlage bij dit bericht vindt u de uitnodiging.
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
We gaan eind dit schooljaar weer op schoolreis. Van de ouderbijdrage betalen we de schoolreis en
verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.
40% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. Bijna de helft dus! Dat gaat de goede kant op.
Net als eerdere jaren kunt u op twee manieren betalen:
1 Heeft u een stadspas? Kom even langs bij de balie in de aula. Juf Belinda of juf Carla scant de

stadspas van uw kind(eren).
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903 t.n.v. stichting Zonova, onder
vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022” en de naam en groep van uw kind(-eren).
U ontvangt via Parro en email berichten met de mogelijkheid om te betalen.
Zodra uw betaling is verwerkt stoppen we met het zenden van deze berichten.
Financiële zorgen of vragen?
Budgetadviseur Marcella kan u helpen! Marcella werkt voor Buurtteam Amsterdam. Het Buurtteam
ondersteunt inwoners van Amsterdam bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaalmaatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Marcella kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van subsidies waaronder de Stadspas en
nog veel meer. Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!
U kunt haar bereiken op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
vrijdag 15-4-2022
maandag 18-4-2022
Studiemiddagen (12.00 uit)
donderdag 31-3-2022
Schoolvakanties
23-4-2022/8-5-2022

Goede Vrijdag/ studiedag medewerkers
Tweede Paasdag
studiemiddag medewerkers obs Holendrecht
Meivakantie

