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Agenda
25 april t/m 10 mei : meivakantie
21 en 22 mei
: Hemelvaartweekend

Corona week 5
De afgelopen week is er voor meerdere groepen weer een ophaalmoment georganiseerd en zijn er steeds meer
instructies online gegeven: via Meet of via een vooraf opgenomen instructiefilmpje van de leerkracht. We
hebben weer regelmatig online vergaderd (zie ook de foto hieronder), ook met de MR. De belangrijkste vraag die
ons op dit moment bezighoudt is of de school weer open mag na 10 mei. A.s. dinsdag 21 april hopen we dat
Mark Rutte hier wat over zal zeggen tijdens de persconferentie.
Ondertussen werken wij alvast aan scenario’s die fysiek lesgeven straks weer mogelijk zouden kunnen maken.
Samen met ons bestuur en collega-scholen. Daarbij denken we aan van alles: het opknippen van dagen in een
ochtend- en een middagdeel (zodat steeds de helft van de klas op school is), het opknippen van de week (zodat
halve groepen 2 of 3 dagen op school zijn, deels 'live' lesgeven aan een deel van de leerlingen en de rest volgt het
via een webcam... We weten het op dit moment echt nog niet. We hebben bij alle scenario's meerdere zorgen.
Bijvoorbeeld over de praktische beperkingen van het gebouw: in een lokaal passen 10 tafeltjes met 1,5 meter
afstand. Hoe moet de leerkracht er dan nog bij? En is 1,5 meter bij kleuters wel mogelijk? Wij denken van niet.
En welk risico lopen leerlingen en leerkrachten? Wanneer is de uitslag bekend van het onderzoek hiernaar?
Verder denken we natuurlijk ook na over de aanpak van het wegwerken van de mogelijk opgelopen
achterstanden. Maar dat is ons vak, dat kunnen we en we weten welke manieren effectief zijn. Wel hebben we
tijd hiervoor nodig. Als de school open mag zal de oorspronkelijk vrije week voor de leerlingen in juni komen te
vervallen, in die week willen we graag wel lesgeven en uren met de kinderen maken. Maar alles onder
voorbehoud, afhankelijk waar het kabinet mee zal komen.
Na de persconferentie van dinsdag heb ik meerdere overleggen om alle nieuwe informatie te bespreken en een
plan te maken voor onze school. Daarna zal ik u hierover informeren.
Ondertussen zijn we ook alvast bezig met de organisatie van volgend schooljaar; hoeveel groepen kunnen we
formeren en welke leerkracht krijgt welke groep. Hierover wordt u in de derde week van juni geïnformeerd.
Voor nu wens ik u een heel fijn weekend toe. Hou nog even vol samen!
Marjolijn Willemse
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Wormenhotel op het schoolplein
Recycling is simpel én leuk met een wormenhotel. Hergebruik van organisch afval is zo de gewoonste zaak van de
wereld! Om ook kinderen groente- en fruitafval te laten recyclen op hun eigen schoolplein, doet ons stadsdeel
momenteel mee met subsidie-competitie Centrum Begroot. Zo zien wij straks graag op zoveel mogelijk.
basisscholen in Stadsdeel Centrum een zogenaamd wormenhotel op het schoolplein. Ook De Witte Olifant heeft
aangegeven graag een wormenhotel te willen. Als dit alles zich doorzet kunnen meerdere basisscholen van een
gratis wormenhotel + compostlessen-serie worden voorzien. Hoe leuk is dat? Lijkt het jou ook leuk, stem dan
‘voor’ via deze link: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/15102

Sciandri gaat Live! @stayathome
Doe mee met de kids (work-out)@home activiteiten! De hele maand april op de volgende dagen:
elke dinsdag van 16.30-17.00 uur
elke donderdag van 11.30-12.00 uur
YouTube: @sciandrisportstimulering
Facebook: @sciandri.sportstimulering

OBA
Lees jij graag en mis je het om boeken te lenen nu alle OBA vestigingen tijdelijk zijn gesloten? Met de nieuwe
OBA Afhaalservice is het mogelijk om boeken af te halen. Alle info:
https://www.oba.nl/actueel/aanmelding-oba-afhaalservice.html

Schoolreizen- en kampen
De eendaagse schoolreisjes (gr. 1 t/m 6)
Zoals u weet kunnen de schoolreizen- en kampen dit schooljaar niet doorgaan. Velen van u hebben hier echter al
voor betaald. Omdat het terugstorten van alle betalingen een ontzettend tijdrovende klus is en het bedrag voor
het eendaagse schoolreisje relatief laag is (€ 30,--) hebben we besloten om deze bedragen in principe niet terug
te storten maar te laten staan voor volgend schooljaar. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, dan kunt u een mail
sturen naar c.temme@witteolifant.nl.
Schoolkamp groep 7A+B
Alle ouders die al betaald hebben krijgen het bedrag van € 100,-- voor het driedaagse kamp teruggestort.
Schoolkamp groep 8A+B
De bijdrage voor Het vijfdaagse schoolkamp voor groep 8 is € 130,--. De ouders die al betaald hebben krijgen een
bedrag van € 100,-- terug. Het is natuurlijk vooral voor de kinderen een enorme teleurstelling dat het laatste
kamp van hun schoolloopbaan niet door kan gaan. De bedoeling is om iedereen toch een leuk afscheid te geven.
Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet, daar wordt hard over nagedacht. In principe is het de
bedoeling om hier dan het restant van de schoolbijdrage (€ 30,--) voor te gebruiken. Indien dit geld niet gebruikt
wordt, krijgt u het uiteraard terug.

Jarige joppen
Komende week zijn de volgende leerlingen jarig:
19 april Xander uit groep 1/2B
Emma uit groep 8A
Nina uit groep 8B
20 april Alix uit groep 4A
23 april Filippa uit groep 8A
24 april Claire uit groep 7A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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