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Beste ouders/ verzorgers, 
We zijn als school ontzettend blij dat we weer open zijn en dat de kinderen weer op school 
les krijgen. Het kan voorkomen dat er uitzonderlijke situaties voordoen in deze bijzondere 
tijd en dat wij groepen thuis moeten laten werken. Gelukkig is dat nog niet veel nodig. We 
vinden het ontzettend fijn dat we zo goed met u als ouders/verzorgers samenwerken en dat 
er begrip is wanneer we een beslissing moeten nemen die voortkomt vanuit de richtlijnen 
van het RIVM. In deze nieuwsbrief herhalen we nogmaals deze richtlijnen. 
 
Richtlijnen RIVM 
Als uw kind verkouden is, blijft hij of zij thuis. Het kan voorkomen dat wij naar huis bellen als 
wij vinden dat uw kind te verkouden is om op school te blijven. Wij handelen naar de 
richtlijnen van het RIVM. 
 
Richtlijnen RIVM 
Met alle huidige maatregelen is het ook voor ons als school soms moeilijk te 
bepalen of een leerling nu wel of niet naar school mag. 
Daarom nog even de maatregelen op school voor u op een rijtje. 
Iedereen blijft thuis bij: 

● Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, plotseling 
verlies van reuk of smaak ,of koorts heeft 

● Blijf ook thuis als een gezinslid:besmet is met corona, last heeft van 
moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft. 
 

Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de school 
 
Open podium 
Zoals u in de activiteitenkalender heeft kunnen lezen staan er voor de komende periode 

voor meerdere groepen een open podium op het programma. Deze kunnen wegens de 

corona  maatregelen niet doorgaan. 

 

Gym 

De afgelopen week hebben alle klassen weer kunnen gymmen. De midden- en bovenbouw 

hebben gym in halve groepen en de kleuters en onderbouw hebben gym in hele groepen. 

Het is fijn dat de kinderen weer lekker kunnen bewegen. Zou u ervoor willen zorgen dat uw 

kind zijn/haar gymspullen mee heeft op de dag dat er gym is? 

 

Luizen 

Voor de vakantie heerste er luis in sommige klassen. Zou u uw kind nog een extra keer willen 

controleren voor de zekerheid? 

 

 



 

Paasviering 

We gaan dit jaar zeker pasen vieren op school. 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een programma wat past binnen de huidige 

corona maatregelen. U als ouder/verzorger hoeft hier niets voor te doen.  

Hoe dit eruit komt te zien en hoe we dit op school gaan vieren leest u in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Kinderen halen en brengen 

Het is ontzettend fijn om te zien dat, nu we een verruimde inlooptijd 

hebben (08:15-08:45), de kinderen verspreid naar school komen. Ook 

bij het halen van de kinderen gaat het in de meeste gevallen goed. Veel 

ouders houden rekening met elkaar en het is ontzettend fijn dat wij 

elkaar hierin serieus nemen. We zien soms ook dat auto’s dubbel 

geparkeerd staan of dat de motor aan blijft staan terwijl er gewacht 

wordt op de kinderen. Zou u uw auto in de parkeervakken willen 

parkeren en de motor uit willen zetten terwijl u wacht? Op deze 

manier houden we de verkeerssituatie veilig en denken we aan het 

milieu. Dank u wel. 

 

Bewegen 

Amstelveen sport biedt op woensdagmiddag Multisport lessen aan voor kinderen tussen de 

5 en 10 jaar op het buitenterrein bij de Meerkamp. Tijdens deze lessen maken de kinderen 

kennis met verschillende vormen van spelen en bewegen. Zie de link voor meer informatie. 

www.amstelveensport.nl/events/multisport-buiten/ 
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