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Vraag & antwoord Coronamaatregelen 
Ouders vroegen ons waarom broertjes en 
zusjes elkaar nu niet ophalen en 
gezamenlijk uit school komen? 
Dat heeft te maken met het feit dat we 
niet mogen ‘mengen’ en de oudere broers 
of zussen niet de hele school door mogen 
lopen. 

Wat moeten we doen als ons kind een 
snotneus heeft? 
Telkens weer blijkt het in de praktijk 
ingewikkeld om hier goede keuzes in te 
maken. Bij twijfel adviseren we u altijd om 
de GGD te bellen. In de bijlage vindt u een 
heel helder overzicht meegestuurd met 
een beslisboom. 

Vorige week hebben we vrijwilligers 
gevraagd om te assisteren bij het afzetten 
van de straat bij het ophalen van de 
kinderen. Begrijpelijk dat dat lastig is, als u 
ook uw kinderen op moet halen. Hoe zit 
dat?  
Mocht u zich toch willen aanmelden dan 
stellen we dat op prijs. Uw kind mag dan 
wat langer bij de leerkracht in de groep 
blijven, vaak is om 15.20 uur of op 
woensdag 12.20 uur iedereen al weg. 
Belangrijke informatie hierover zie 
nieuwsbrief hierover in de bijlage. Op dit 
moment hebben we nog niet veel 
aanmeldingen. Graag vermelden we 
hierbij dat we dit alleen in stand kunnen 
houden, als er voldoende aanmeldingen 
van ouders binnenkomen. 

 
 

 

 
 
Lockdownperiode 
Tijdens de lockdown heeft iedereen zijn 
best gedaan om het thuis zo goed mogelijk 
te organiseren, dat hebben wij gemerkt, 
heel fijn! Groep 8 was wel op school en 
heeft ook niet stilgezeten. Zo zijn zij bezig 
geweest met een Vincent van Gogh-
project en hebben zij meerdere keren wat 
gebakken. 
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Rapporten & toetsen 
De Cito-toetsen die in januari zouden 
worden afgenomen zijn uitgesteld 
vanwege de lockdown. In maart zullen we 
net als bijna alle basisscholen in Nederland 
gaan starten met de afname van de Cito-
toetsen. We gebruiken de Cito-toetsen om 
te analyseren waar de kinderen nu staan. 
We kijken gericht naar het eind van het 
jaar en proberen zoveel mogelijk de 
gestelde onderwijsdoelen voor een 
leerjaar toch te behalen. De uitgestelde 
Cito heeft tot gevolg dat de geplande 
rapportgesprekken zijn uitgesteld. De 
rapportgesprekken vinden nu pas eind 
maart plaats. Zoals u begrijpt zullen alle 
gesprekken online plaatsvinden. De 
groepsleerkracht van uw kind stuurt u hier 
een uitnodiging voor. 
 

 
 
Thema kleding onderbouw 
In de onderbouw zijn de kinderen bezig 
geweest met het thema kleding. De 
kinderen hebben tijdens de lockdown 
verschillende filmpjes van de leerkrachten 
bekeken binnen het thema, zoals ‘The 
masked voorlezer’. In de eerste  

 
schoolweken zijn zij hiermee verder 
gegaan. Bijvoorbeeld in groep 1-2a met 
een naaiatelier op de gang. 
 

 
 
Ouder- en Kindteam 
Heb je vragen over de opvoeding of het 
opgroeien van je kind? Of heb je zorgen 
over de situatie thuis of op school? In 
Amsterdam is aan iedere school een 
Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan 
je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- 
en kind adviseur die op vaste momenten 
aanwezig is. De professionals van het 
Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van 
school. Afspreken kan op school 
(momenteel in verband met Corona niet), 
in de wijk, thuis of online. 

Vragen kunnen gaan over uw kind 
(bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of 
juist teruggetrokken), de gezinssituatie 
(denk aan ruzie, scheiding, verlies) of 
problemen waar je misschien als ouder  
zelf mee zit zoals verslaving of schulden.  
Maak een afspraak met Ouder- en 
Kindadviseur Janne Verduijn. Samen kijk je 
dan wat er speelt en wat bij jullie past.  
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Misschien wil je alleen wat informatie en 
advies? Misschien een paar gesprekken of 
tijdelijke begeleiding van de 
jeugdpsycholoog, jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige? Of een training 
voor jouw kind of jezelf als ouder(s)? 
Bespreek het samen. Je kan zelf 
rechtstreeks contact opnemen met Janne 
Verduijn op 06 23 71 93 21 of via 
j.verduijn@oktamsterdam.nl 

Informatie Jeugdsportfonds 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het 
mogelijk dat kinderen en jongeren uit 
gezinnen met weinig geld, toch mee 
kunnen doen met voetbal, muziekles, 
turnen, streetdance, judo, theaterles of 
een andere sportieve of creatieve 
activiteit. Voor die kinderen en jongeren 
betalen we de contributie/het lesgeld en 
in bepaalde gevallen de benodigde 
attributen. Eerder was de Ouder- en 
Kindadviseur degene die voor u eventuele 
aanvragen kon verzorgen voor sport- of 
cultuurfonds. Tegenwoordig gaat dit 
online via Stichting Samen Is Niet Alleen 
(SINA) in regio West. Daar kunnen ouders 
zelf de aanvraag indienen. Zie website: 
https://www.stichtingsina.nl. Mocht u hier 
niet zelf uitkomen dan kunt u een afspraak 
maken met de Ouder- en Kindadviseur 
Janne Verduijn. 

 

 
groep 1-2a 
 
Spelen in de sneeuw! 
De kinderen op school hebben volop 
genoten van de sneeuw. Er zijn 
sneeuwbalgevechten gehouden, iglo’s 
gebouwd en er is lekker door de sneeuw 
gerold.  
 

 
groep 3 

 

 
Groep 1-2a 
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Iglo’s bouwen 
Groep 6 heeft het winterweer ook de klas 
in gehaald door creatief bezig te zijn met 
suikerklontjes. Ze hebben hartstikke 
mooie iglo’s gemaakt! 
 

 
 

 
 
Zwangerschapsverlof 
Per 9 maart gaat juf Brenda van groep 6 
met zwangerschapsverlof. Juf Isabella en 
meester Ramon volgen haar op als 
leerkracht van deze groep. We wensen 
Brenda alle goeds toe! 

 
Bericht van Bart Joosse als 
onderzoekscoördinator 
In de nieuwsbrief van 
november/december heeft u kunnen 
lezen over Funds of Knowledge. Funds of 
Knowledge houdt ruw gezegd in: hoe 
ontdek je de verborgen kennisbronnen bij 
de leerlingen en hoe kan je die inzetten 
tijdens de les, waardoor we een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de 
identiteitsontwikkeling van de leerlingen. 
Hoe kunnen we de superdiversiteit van 
onze school benutten? Er is toen ook 
vermeld dat er een vragenlijst uitgezet 
wordt naar de ouders ontwikkelt door een 
vierdejaars UPvA (Universitaire Pabo van 
Amsterdam) student. Hieronder het 
verzoek om deze vragenlijst in te vullen. 

Beste ouder, 

Ik ben Michelle en ik doe een onderzoek 
voor de school. Zou je willen dat de lessen 
nog beter aansluiten bij de kinderen? Vul 
dan deze vragenlijst in! 
https://uva.eu.qualtrics.com/jfe/preview/
SV_bIRQITwNYUmiLsO?Q_CHL=preview&
Q_SurveyVersionID=current 
Het invullen duurt ongeveer vijf tot tien 
minuten. 

Alvast bedankt! Michelle van Velzen 

De vindboom 
Hebben jullie meester Barts vindboom al 
gespot voor de deur?! Als je een 
handschoen, sjaal, muts of iets anders 
kwijt bent, neem dan even een kijkje bij de  
 

https://uva.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_bIRQITwNYUmiLsO?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current
https://uva.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_bIRQITwNYUmiLsO?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current
https://uva.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_bIRQITwNYUmiLsO?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current
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vindboom of jouw verloren voorwerp een 
gevonden voorwerp geworden is! 

 

 
 

 

 
 
Team Admiraal 
 
 
 
 
 


