Week 49 & 50: 06-12 t/m 19-12

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief. Door de aanscherpingen in het beleid, zijn er wat extra
punten die we met u willen delen.
Sinterklaas terugblik
Afgelopen vrijdag hebben we in de school Sinterklaas gevierd. We blikken terug op een erg gezellige
dag, waar zowel leerlingen als leerkrachten enorm van genoten hebben. Graag delen we op deze
manier wat sfeerimpressies met u:

Kerst: een sfeerimpressie
Na de afronding van de Sinterklaasperiode, zijn we meteen overgegaan op Kerst. De hele school is
versierd in Kerstthema:

Kerstontbijt
Door de Corona-maatregelen kan het kerstdiner helaas niet doorgaan. Om toch een gezellig
kerstmoment met de kinderen te hebben, zal er een kerstontbijt plaatsvinden. Dit zal gebeuren op
vrijdagochtend 17 december. Belangrijk voor dit moment is:
- Het eten wordt door de school geregeld.
- De kinderen uit alle klassen nemen een eigen bord, bestek en beker mee naar de klas.
- De kinderen mogen in hun kerstkleding naar school.
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Mocht uw kind een allergie hebben, laat u dit dan vooral weten aan de groepsleerkracht. Deze
kan hier dan rekening mee houden.

Trakteren
Trakteren willen we zoveel mogelijk door laten gaan. Ook hier moeten we echter rekening houden
met Corona. Daarom zullen we u vragen om alleen voorverpakte traktaties mee te geven of fruit dat al
in een schil zit (bananen, mandarijnen, sinaasappels, kiwi). Gelieve geen fruit mee te geven dat thuis
gesneden moet worden, zoals een meloen. Uiteraard moet de traktatie ook Jump-in zijn. Mocht u
hierbij nog vragen hebben, neem dan contact op met de leerkracht via Parro.
Mondkapjes bovenbouwleerlingen
Vorige week werd bekend dat leerlingen vanaf groep 6 en leerkrachten mondkapjes dragen in onze
gangen. Dit is mede een Zonova-besluit. De meeste leerlingen hadden in de eerste week hun
mondkapje mee. Leerlingen die dit vergeten zijn, zijn we tegemoet gekomen door een mondkapje te
geven. Deze week zullen wij dit niet meer doen.
Dan zullen we uw kind vragen om zijn of haar mondkapje thuis op te halen als ze deze zijn vergeten
(met uitzondering van kinderen die van ver komen, of met de auto gebracht worden. Dat zijn gelukkig
maar enkele kinderen). Voordat we uw kind naar huis sturen om het mondkapje op te halen, zal
juffrouw Fonny telefonisch contact met u opnemen. Uw kind zal dan wel als laatkomer geregistreerd
worden als het niet voor 08.45 in ons pand is. Wij verwachten overigens dat we deze regel niet
veelvuldig hoeven toe te passen, omdat we nu al zien dat alle kinderen netjes een mondkapje mee
hebben.
Mogelijke schoolsluiting
Hoewel wij nog geen concrete plannen hebben vernomen omtrent een eventuele schoolsluiting (voorof na de vakantie), zijn wij ons wel alvast aan het voorbereiden. Dat betekent dat wij meteen kunnen
starten met thuisonderwijs, mocht tijdens de eerstvolgende persconferentie bekend gemaakt worden
dat het onderwijs tijdelijk gesloten zal worden.
Mochten we dicht gaan, dan zullen wij op aanvraag weer iPads uitlenen. U zult hierover zo spoedig
mogelijk bericht krijgen als dat nodig is.
Stagiair groep 5
In groep 5 zal binnenkort een nieuwe stagiair beginnen; Daan. Hieronder stelt hij zichzelf kort voor:
“Ik ben dit jaar begonnen met de studie pedagogiek aan de HvA. Ik ga mijn stage op de OBS Bijlmerhorst lopen.
Op de vrijdagen zal ik meelopen met Colinda van Harten in groep 5. Ik zal meekijken tijdens de lessen en
assisteren in het begeleiden van kleine groepjes. Het is een nieuwe ervaring en kijk er ontzettend naar uit om
zoveel mogelijk te mogen leren op deze locatie. Ik ben een groots liefhebber van muziek en houd ervan om te
koken, tijd door te brengen met vrienden en familie en om naar buiten te gaan en te genieten van de natuur.”

Afwezigheid Andrea
Deze week zal meester Andrea afwezig zijn i.v.m. een bijzonder familiebezoek in het buitenland. Wij
wensen hem een prettig bezoek en zien hem volgende week dinsdag graag weer terug in de school.
Overblijf inval
We zijn voor onze overblijf altijd op zoek naar ouders die willen meedraaien in een invalpoule. Ouders
die hierin meedraaien, kunnen wij bellen in het geval van ziekte of afwezigheid van één van onze vaste
overblijfkrachten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u dit aangeven bij juffrouw Fonny.
Hiervoor mailt u naar overblijf@bijlmerhorst.nl of belt u met 020-6908186.
obs Bijlmerhorst| Egoli 12 | 1103 AC Amsterdam | 020 – 690 81 86

