
 

Nieuwsbrief Februari 

 

De school bleef nog een dag dicht 

Terugkijken is altijd een stuk makkelijker dan vooruitkijken. Was het een juiste beslissing om 

de scholen in Amsterdam en Amstelveen nog een dag langer dicht te houden? Toen op 

maandagochtend de wegen gevaarlijk waren en veel openbaar vervoer niet reed, konden 

we voorzichtig concluderen dat we er misschien wel goed aan hadden gedaan. Misschien 

hebben we voorkomen dat leerkrachten door valpartijen of ongelukken voor langere tijd 

zouden uitvallen. Maar zeker weten we dat ook niet. Het had ook gewoon goed kunnen 

gaan.  

Dus we hebben alle begrip voor de frustraties van ouders die ons zondagavond op de mail 

bereikten. Onze welgemeende excuses voor het ongemak dat dat teweeg heeft gebracht. 

Zelf vonden we het ook niet fijn, omdat we ernaar uitkeken om de kinderen weer te 

verwelkomen. Het besluit was echter Amstelveen breed afgestemd met als reden de 

inschatting dat het een onverantwoord risico was en vanuit de beste bedoelingen van 

degenen die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. 

Gelukkig bleef het bij die ene dag. We hopen dat iedereen toch vooral de herinnering 

bewaart aan een onverwacht, vrolijk, mooi en lang sneeuwweekend, midden in een lange 

donkere coronatijd, met alle pret die daarbij hoorde. 

Kinderen en regels 

Vanuit het rijk, de GGD, de PO raad, de vakbonden en de besturen krijgen scholen 

protocollen voorgeschoteld, gebaseerd op de beste bedoelingen om besmetting met en 

verspreiding van het virus te voorkomen. Dat zijn de regels. Die delen we met u. 

Vervolgens gaat de schooldeur open en dan zijn daar de kinderen. Die zijn onbevangen en 

moeten regels leren. En het is ons vak om dat te begrijpen. We begrijpen dat kinderen het 

niet weten, nog niet snappen, het nog moeten uitproberen en dat ze fouten maken. En, 

voor u als troost, wij vinden kinderen belangrijker dan regels. We zetten ons tot het uiterste 

in om kinderen regels te leren. Dat is onze opdracht. We helpen ze daarbij en we begrijpen 

hun fouten, hun tegenzin, hun onbevangenheid, hun zoektocht naar de grenzen. Er is geen 

leerkracht die een regel belangrijker vindt dan een kind. Leren kost tijd en geduld. Lerende 

kinderen vragen begrip. Dat is ons beroep, daar zijn we trots op. 

Heb dus vertrouwen als u de regels krijgt voorgeschoteld, dat we de goede bedoelingen van 

de regelaars onderkennen en ze zullen toepassen met begrip en warmte voor kinderen. Ga 

als u vragen over onzekerheden hebt daarover vooral met de leerkracht in gesprek. 

En ook wij zijn soms onzeker, ook wij hebben zorgen over gezondheid van naasten en ook 

wij weten niet of we het juiste doen. We proberen het goed te doen.  

 



Afstand 

De schooldeuren stonden een jaar geleden elke ochtend voor u open. U zag ons bezig met 

uw kind en u kreeg daardoor vertrouwen. Nu bewaren we afstand, lezen we door de 

mondkapjes elkaars boodschap slechter en dat voelt kil aan. Maar we zijn onveranderd 

betrokken bij het welzijn van de kinderen en we willen niets liever dan die warmte terug die 

we vroeger konden uitstralen. We moeten het met veranderde omstandigheden doen. 

Maar dat wordt niet het nieuwe normaal als het aan ons ligt. Met dat doel voor ogen 

houden we nog even vol tot het oude vertrouwde normaal hersteld kan worden.  

Nieuwe ouderapp 

Vanaf 1 maart gaan we werken met een app voor communicatie vanuit de school naar 

ouders. U zult na de voorjaarsvakantie een activatie-uitnodiging ontvangen. Met deze 

veilige app kunnen we op een directe manier ouders bereiken, kunt u in het klassenboek de 

klas volgen en o.a. uw kind ziek melden of verlof aanvragen. Nieuwsgierig? Kijk op: Op zoek 

naar de ervaringen van onze klanten? | ParentCom voor voorbeelden en andere 

achtergrondinformatie.  

Oudertevredenheidspeilingen 

Tussen 1 maart en 30 april zult u via de mail benaderd worden voor de tevredenheidspeiling 

voor ouders. Deze enquête maakt deel uit van de kwaliteitsanalyse van de school en 

bestuur.  

Belangrijke data: 

19-02 t/m 26-02: Voorjaarsvakantie 

17 maart: Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Een warme groet van ons hele team. 
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