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AGENDA t/m november 2020
10 t/m 18 okt
19 okt.
20 okt.
26 okt.
6 nov.
9 nov.
16 nov.

: herfstvakantie
: studiedag team
: MR vergadering
gr. 8A+B rolstoelclinic tijdens gym.
: tandarts op school
: studiedag teambuilding – alle ll. vrij
: oudergesprekken (info volgt na de herfstvakantie)
: voorlichting groepen 8 door bureau Halt over Jeugdcriminaliteit

Update gevolgen van corona op onze school
De afgelopen periode hebben we helaas ook op school de gevolgen ondervonden van het toenemende aantal
coronabesmettingen. Inmiddels mag onderwijspersoneel zich gelukkig via de voorrangsregeling van de GGD laten
testen, zo weten we sneller of iemand weer mag komen werken. Sinds de start van dit schooljaar hebben 12 van
de 28 medewerkers van onze school zich moeten laten testen. Gelukkig waren 11 uitslagen negatief- enkel die
van mijzelf was positief, zoals u weet. Bij de afwezigheid van een leerkracht proberen we het zo goed mogelijk op
te lossen; intern, met invalleerkrachten of via online onderwijs.
In de maanden september en oktober hebben vijf groepen van onze school één, twee of drie dagen thuis online
onderwijs gekregen. We hebben 5 lesdagen intern kunnen oplossen en hebben voor 6 lesdagen een externe
invalleerkracht kunnen vinden.
We willen alle ouders bedanken voor hun flexibiliteit en creativiteit in het opvangen van elkaars kinderen. En
voor de fijne, begripvolle, reacties.
Op school blijven we ook na de herfstvakantie handen wassen, afstand houden en ventileren. Samen moet het
ons toch, met het goed opvolgen van de maatregelen, lukken om zo min mogelijk te hoeven terug te vallen op
thuisonderwijs. Voor nu wens ik u en uw kinderen een heerlijke herfstvakantie.
Marjolijn Willemse- directeur obs De Witte Olifant

Ventilatie
Bij deze nieuwsbrief vindt u een extra bijlage met een brief van Herbert de Bruijne, voorzitter van het College van
Bestuur, met informatie over de ventilatie in ons schoolgebouw.

Sciandri
Tijdens de herfstvakantie organiseert Sciandri allerlei sportactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar.
Bijgaand stuur ik de flyer met het hele programma. I.v.m. de corona regels zijn ouders helaas niet toegestaan.
Een van medewerkers van Sciandri zal bij de ingang van de zaal zitten om de kinderen in te schrijven en het
telefoonnummer van de ouder/verzorger te noteren.

Hulp bij een laag inkomen
Hebt u een laag inkomen? Dan zijn er allerlei regelingen die u hierbij kunnen helpen.
Voor alle informatie, kik op de volgende link: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-jekans/?zoeken=true&Zoe_kenmerk_0_Clt_values=6428
De meeste zaken kunt u zelf regelen, een aantal zaken moeten via school worden aangevraagd. Zo moet u via
school de stadspas van uw kind laten scannen. Dit kan door het lange nummer op de achterkant aan mij te
mailen, zodat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje niet hoeft te betalen (voor de kampen in groep 7
en 8 moet worden bijbetaald). Wil uw kind graag sporten, vul dan het aanvraagformulier Jeugdfonds sport
(volledig) in en stuur het naar via mail naar mij (c.temme@witteolifant.nl). Dan vraag ik het als intermediair
(tussenpersoon) voor u aan. U vindt het formulier op de website onder “informatie”. Let op: vul het lange
nummer van de stadspas in dat achterop de pas staat (bestaand uit 19 cijfers en beginnend met 60643660).
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Tandarts op school
Vanaf maandag 26 oktober a.s. is de schooltandarts, Joanna van Agthoven op school voor de halfjaarlijkse
controle van ingeschreven kinderen. Alle nieuwe kinderen krijgen automatisch een inschrijfkaart mee naar huis
waarop u kunt aangeven of u wel of geen gebruik wilt maken van deze service. U kunt de kaart inleveren bij de
administratie. Graag ook inleveren als u hier geen gebruik van gaat maken, want dan weet de tandarts dat ze
geen kaart meer hoeft mee te geven.

Speeltuin De Waag activiteiten herfstvakantie
Dinsdag 13 oktober
13.30 – 16.30
Woensdag 14 oktober 12.30 – 14.00
14.00 – 16.00
Zaterdag 17 oktober
15.00 – 17.00
14.00 – 1700

Type-Inn met Martyn
Buurtlunch met Toufik; wraps met kip of vegetarisch
Creatieve activiteit; tekenen of schilderen
Herfst knutsel met Melissa
Springkussen van Sciandri

Leuke kinderuitspraak
Een kleuter met een aardige woordenschat zegt, nadat hij per ongeluk de blokkentoren van een ander heeft
omgegooid: “dat was echt niet mijn intentie”.

Jarige joppen
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
10 oktober Vera uit groep 8A
12 oktober JJ uit groep 5A
13 oktober Noor uit groep 8A
15 oktober Junia uit groep 4A
16 oktober Yinfei uit groep 5A
17 oktober Stefan uit groep 5A
21 oktober Adam uit groep 7B
22 oktober Djarensa uit groep 8A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!

Herfstvakantie
Vandaag beging om 15.00 uur de herfstvakantie. Op maandag 19 oktober is er een studiedag, daarom zien wij u
iedereen graag weer terug op dinsdag 20 oktober a.s.
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