
Nieuwsbrief 3, november 2022-2023

Terug- en vooruitblik
We kijken terug op een kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen. En groen was het.
De bieb was prachtig (groen) versierd en in alle groepen zijn diverse leesactiviteiten
gedaan. Als afsluiting was er een fantastische poëziemiddag waarin alle klassen iets
voorgedragen hebben.

De bovenbouw is op kamp geweest in Austerlitz. De bonte avond met optredens van de
kinderen, maar ook van de juffen en meester, was divers en heel gezellig. Iedereen heeft
genoten en kwam moe maar voldaan thuis na 3 dagen met diverse activiteiten.

In oktober is er een bijeenkomst geweest voor ouders en omwonenden om ons eerste
plan voor het nieuwe schoolplein te presenteren en ieders wensen, ideeën, tips en tops
te krijgen. Hoewel de bijeenkomst minder druk was dan we hoopten, hebben we veel tips
ontvangen en veel hulp aangeboden gekregen. De leerlingenraad is langs alle klassen
geweest met het concept ontwerp. De reacties van de kinderen waren enthousiast. Naar
aanleiding van de participatie-avond zijn er aanpassingen gedaan aan het
concept-ontwerp. Dat voorlopig ontwerp wordt nu voorgelegd aan de expertcommissie
van de gemeente. Na hun reactie kunnen we weer verder. Wilt u het plan bekijken, dan
bent u welkom. Het ontwerp hangt in school (rechts na de klapdeuren).

December staat in het teken van feestelijke activiteiten. Sinterklaas en kerst worden
gevierd op school, we kijken er naar uit. De school wordt dan prachtig versierd, dus kom
vooral even binnenkijken na schooltijd.

Denkt u nog aan het merken van kleding en tassen, bekers en broodtrommels? Er blijft
regelmatig wat achter op school…

Personeel
Leuk nieuws. Mila was met zwangerschapsverlof. Dit weekend is zij bevallen van een
prachtige dochter: Miray Nova. Moeder en kind maken het goed.

We hebben inmiddels afscheid genomen van Hagar, onze bovenbouw intern-begeleider.
We hebben nu een tijdelijke vervanger: Ineke Klapwijk, zij is er in ieder geval tot eind
januari.

Maartje is voor langere tijd afwezig door ziekte en zwangerschap. Haar klas is hiervan op
de hoogte gebracht. Tot de kerstvakantie hebben we het kunnen opvangen. Voor daarna
zijn we op zoek naar een vervanger.

Deze week hebben we meerdere zieken in school. We doen ons best om vervangers te
zoeken, zowel intern als extern, en verdelen een groep als we het niet met vervangers
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kunnen oplossen. In het uiterste geval, als er geen vervangers zijn en verdelen over de
andere klassen niet mogelijk is,  kan het voorkomen dat we een klas vragen om thuis te
blijven. Dit is echt een noodmaatregel, maar soms onontkoombaar, zoals afgelopen
maandag. We hopen op uw begrip als dit zich voordoet bij de groep van uw kind.

Nieuws van de GGD
Gezondheidsonderzoeken op school

Het schooljaar is weer begonnen! Ook dit jaar staat het team van de JGZ
(jeugdgezondheidszorg) voor u en uw kind klaar. Ons team bestaat uit:
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en jeugdartsen. Daarnaast werken wij nauw
samen met Ouder -en Kindadviseurs. Als kinderen 5 en 10 jaar oud zijn, worden zij
onderzocht op school of op de locatie van het Ouder -en Kindteam. Op de leeftijd van 5 jaar
(geboortejaar 2017) wordt er gekeken naar de groei, het gehoor en de visus. Op de leeftijd
van 10 jaar (geboortejaar 2012) wordt er gekeken naar de groei. Voor beide leeftijden
worden ouders gevraagd van tevoren een digitale vragenlijst in te vullen. Hier vind je meer
informatie.

Waarmee kunnen wij helpen?

Wij zijn er voor alle ouders en kinderen die tips en advies, hulp of ondersteuning kunnen
gebruiken. Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht met vragen over (op)voeding, groei,
motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, zindelijkheid, slapen of bijvoorbeeld
schermgebruik. Wacht niet te lang, neem contact met ons op indien er vragen of zorgen
zijn.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Bel, mail of chat met de GGD.

• Bel met 020 555 5961

• Kijk op https://oktamsterdam.nl/ouders/

Covid 19-update
Deze week hebben alle leerlingen twee zelftesten meegekregen.

Het advies is nog steeds om te testen bij klachten die passen bij het coronavirus. Dat mag
met een zelftest. En het fijne is dat wij u die nu mogen verstrekken, voor alle leerlingen.
Het is handig als u de test al in huis heeft op het moment dat er klachten ontstaan, dus
daarom hebben we nu iedereen twee testen meegegeven. U kunt op school via de
leerkracht twee nieuwe testen krijgen als u de testen al heeft moeten gebruiken voor uw
kind. Zo kunt u zorgen dat u altijd wat in huis heeft (zo lang de overheid hierin nog
voorziet natuurlijk).

Natuurlijk hoeft u alleen uw kind te testen bij klachten. En belangrijk is om de test te
herhalen als de klachten aanhouden. We weten inmiddels dat een test niet altijd meteen
positief is, maar soms een of enkele dagen later wel. Als we ons hier allemaal aan houden,
maken we het daarmee zo veilig mogelijk voor al onze kinderen en ons personeel.

Ook wijzen wij u nog even op de beslisboom. Als u twijfelt of uw kind naar school mag,
kunt u altijd even op de beslisboom kijken (ook in het Engels beschikbaar).

Na een positieve test geldt het volgende:
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https://www.boink.info/beslisboom


● U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het
moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0.

● U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer
van deze klachten:
● koorts;
● hoesten;
● keelpijn;
● benauwdheid;
● neusverkouden.

Voor meer informatie over isolatie na een positieve coronatest:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in
-isolatie-na-positieve-test

Wij horen het graag als uw kind een positieve (zelf-)test heeft, zo kunnen wij zicht
houden op het aantal besmettingen op school, waar nodig maatregelen treffen en u
informeren als het aantal besmettingen oploopt.

Handige data
● 14 en 17-11 werkavonden onderbouw
● 22-11 VO avond ouders groep 8
● 24-11 studiedag, alle leerlingen vrij
● 5-12 Sinterklaas, OB en MB om 12.00 uit, BB om 12.30 uur
● 21-12 Kerstdiner
● 23-12 t/m 8-12 Studiedag en kerstvakantie

Alle belangrijke data kunt u vinden op de website of via deze link: (agenda website)

LEES MEER OP ONZE WEBSITE

montessorischool de Eilanden
Grote Bickersstraat 102, 1013 KS  Amsterdam
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