
 

 

 

 

 

Jaargang 25 nummer 2, 11 september 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

De eerste vier weken zitten er op! Het is fijn dat we binnen de school weer (bijna) gewoon 

kunnen werken, de bieb weer open is, en op de jaargroepengym na, we ook weer gymmen in 

de gymzaal van de Zeeheld.  

Wat wij de afgelopen weken gemerkt hebben is dat de afspraken en regels in verband met 

Corona, lastig zijn om na te leven en/of vol te houden.  

Graag maken we u daarom nogmaals attent op de afspraken die er op school zijn in verband 

met het brengen en halen van de kinderen. Het is belangrijk dat iedereen zich hier goed 

aanhoudt en elkaar hieraan helpt herinneren. Ook al zouden we het zo graag anders willen 

doen. Zo kunnen wij hopelijk eventuele besmetting voorkomen. 

 

Het brengen van de kinderen 

BB kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school tussen 8.20 u en 8.30 u. 

MB kinderen komen tussen 8.30 u en 8.45 u op school. 

OB kinderen komen tussen 8.30 u en 8.45 u op school. 

De kinderen worden door één volwassene naar school gebracht. Kinderen gaan alleen de school 

binnen. 

 

Het ophalen van de kinderen 

BB kinderen gaan alleen naar huis, om 14.45 u., zij nemen, indien van toepassing, hun jongere 

broer(s) en of zus(sen) mee. Zij gaan meteen naar huis. 

MB kinderen en OB kinderen gaan om 15.00 u. uit en ook meteen naar huis. 

Let op! 

De kinderen worden opgehaald door één volwassene. Wij doen een dringend beroep op u om 

hieraan mee te werken, Dit om te voorkomen dat wij met (te) veel mensen langere tijd te dicht 

bij elkaar staan. Wij vragen u om eventuele speelafspraken van te voren telefonisch of per e-

mail te maken en niet na schooltijd voor de school. 

 

BSO kinderen 

BSO kinderen worden om 14.45 u opgehaald. Wanneer uw kind een keer niet naar de BSO gaat 

dan is het de bedoeling dat u uw kind voor die dag bij de BSO afmeldt. Dit scheelt de BSO 

begeleid(st)ers nodeloos oponthoud bij het vertrek naar de BSO’s.  

 

Volwassenen houden zich nog steeds en ook buiten aan de 1,5 meter afstand! 

 

Ouderbijdrage 

Binnen de Espritscholen is vorig jaar besloten dat de wijze van het innen van de ouderbijdrage 

digitaal gaat gebeuren. Hierbij is gekozen voor WIS collect. U ontvangt dit jaar geen 

ouderbijdrage formulieren meer maar een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen per e-

mail op 1 oktober.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van WIS collect. 
https://www.wis.nl/ouders 
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Scholierenvergoeding en stadspas 

De scholierenvergoeding en de stadspas zijn er voor schoolgaande kinderen van 

Amsterdammers met een laag inkomen. Met deze vergoeding kunt u school-, sport- en culturele 

activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en -boeken, 

schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en 

bioscoopbezoek.                                                                                                                                         

Meer info op www.amsterdam.nl 

 

De link om de vergoeding direct aan te vragen staat op onze website. 

 

Jongerencultuurfonds en jeugdsportfonds 

Amsterdammers met een krappe beurs kunnen ook voor culturele activiteiten: dans, toneel, 

muziek enz. terecht bij het jongerencultuurfonds  

www.jongerencultuurfonds.nl  

en voor extra geld voor de sportwens van uw kind bij het jeugdsportfonds. 

Voor het Jongerencultuurfonds heeft u geen intermediair meer nodig, voor het Jeugdsportfonds 

nog wel. Denk eraan, per 1 september heeft u hiervoor uw nieuwe stadspasnummer nodig! 

Marietje van der Leest is onze intermediair. 

Als u nog niet bekend bent met deze mogelijkheden, in de hal van de school u kunt de folder 

“Pak je kans” vinden. Daarin staan alle mogelijkheden voor extra hulp op een rijtje. 

 

Typecursus online 

Voor kinderen van de bovenbouw is er een mogelijkheid om een typecursus online te doen.  Er 

is informatie binnengekomen van de LOI-Kidzz. U kunt deze informatie bij de administratie van 

de school halen. Ze bieden een korting van € 50,-  per inschrijving aan als u uw kind vóór 6 

oktober via school aanmeldt. 

 

 

Agenda 

De data van de vakanties en de studiedagen van dit schooljaren andere belangrijke data vindt u 

op onze website. 

 

www.eilanden.espritscholen.nl   

 

 

met vriendelijke groet,  

 

Het team 
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