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Deze keer in de Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief informeren we u over de volgende onderwerpen
 Team
 De start van de school en Covid-19
 Kennismakingsgesprekken
 Traktaties
 Laptops terug
 De Vreedzame school
 De Kalender
 Communicatie
 Agenda / In de planning
 Lokaal indeling
 Overzicht vakanties en vrije dagen

Het team
Zoals in de laatstet Nieuwsbrief is gemeld staraten we dit schooljaar met drie nieuwe
teamleden. Kim Nieuwenkamp gaat op woensdag lesgeven in groep 1/2. Wenda Roos
gaat vier dagen les geven in groep 7/8. Annelies van Esterik gaat het gezamenijk IBteam Nelson Mandela/ Frankendaelschool aanvullen.

Aanwezigheid en taakverdeling IB-ers
Samira van Erp, (groep 1/2)
Annelies van Esterik (groepen 3/4, 5/6, 7/8)
Aiko Letchert (groep UnIQ)

dinsdag en woensdag
dinsdag en woensdag
vrijdag

De start van de school en COVID-19
Op maandag 17 augustus begint de school weer

De maatregelen die ons schoolbestuur voor de zomervakantie heeft genomen (gebaseerd op het beleid van de PORaad) blijven nog steeds van kracht. Dit betekent dat de kinderen op vastgestelde tijden alleen de school in gaan
en dat zij ook weer op aparte tijden door de leerkracht naar hun “ophaalplek” worden gebracht.
Net als voor de vakantie worden de kinderen ’s morgens tussen 08:20 en 08:30 uur door hun ouder(s) tot de
poort van de school gebracht. De kinderen gaan dan alleen door hek verder en lopen naar hun leerkracht op het
schoolplein.
Kinderen ophalen van school
´s Middags om 14.30 uur worden de kinderen door hun ouders opgehaald vanaf het Steve-Bikoplein. Alleen de
kinderen van groep 1/2 worden door hun ouders opgehaald bij de poort van de school. Op de plattegrond
hieronder kunt u zien waar uw kind mag worden opgehaald op het Steve-Bikoplein.
In de bijlage de Plattegrond Steve-Bikoplein: ‘Waar staat de leerkracht om 14.30 uur?’
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Verder zijn wij gehouden aan de landelijke richtlijnen. Dit betekent onder meer dat wanneer bij een gezin Covid-19
is geconstateerd, wij dit moeten melden bij de GGD. De GGD neemt dan maatregelen.
Indien een leerkracht vanwege quarantainemaatregelen thuis moet blijven, maar niet ziek is, zullen de lessen op
afstand gegeven worden.
Wanneer U uit een als risicogebied aanmerkte omgeving komt, verzoeken we u de geldende regels in acht te
nemen.

Kennismakingsgesprekken
De gebruikelijke kennismakingsgesprekken worden vanwege de Coronamaatregelen via teams gevoerd. U krijgt
daar een uitnodiging van de leerkracht voor.
Voor de kennismakingsgesprekken zijn de data donderdag 20 augustus t/m woensdag 26 augustus gereserveerd.

Traktaties
In het kader van de Coronamaatregelen gelden voor traktaties de volgende regels.
Alleen een verpakte gezonde snack is toegestaan als traktatie. Of als u het leuk vindt, mag u ook kiezen voor een
kadootje voor in de klas of op het plein.
Helaas mogen de kinderen geen rondgang door de school maken.

Laptops terug
Van de gemeente hebben we bericht gekregen dat alle tablets die in bruikleen zijn
gegeven aan leerlingen om het thuisonderwijs beter te kunnen volgen, weer ingeleverd
moeten worden.

Deze tablets moeten de eerste schooldag na de vakantie (17 augustus) weer
compleet op school worden ingeleverd.

De Vreedzame school
Het onderwijsprogramma “De Vreedzame school” is vernieuwd.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar
en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
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Afgelopen woensdag hebben alle teamleden, (zowel onderwijzend als ondersteunend personeel) een trainingsbijeenkomst
gevolgd om dit schooljaar direct te kunnen starten met de vernieuwde methode.

Schoolregels van de week
Ook dit jaar stellen de leerkrachten iedere week schoolregels centraal waarmee wij proberen de rust in de school
te behouden, zodat ieder kind goed kan leren.
De eerste week staan de volgende schoolregels centraal:

Op de gang zijn wij stil.

Op de gang lopen wij achter elkaar aan.

Kalender
In de eerste schoolweek ontvang elk oudste kind van een gezin de prachtige Jaarkalender van de Nelson Mandelaschool.
Het thema is dit keer “Amsterdam” en “Feest”

Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / In de planning
Maandag 17 augustus 2020
 de school begint weer
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Lokaal indeling
Komend schooljaar verhuist groep 1/2 naar
de 1e verdieping. Om de groepen wat
gelijkmatiger over de diverse bouwdelen te
spreiden hebben veel groepen een nieuwe
plek gekregen.
Op de plattegrond hiernaast kunt u zien in
welk lokaal uw kind in augustus start.
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Overzicht vakanties en vrije dagen
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december t/m 01 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
02 april t/m 05 april 2021
27 april 2021- valt in studieweek
03 mei t/m 07 mei 2020
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen en werkdagen voor leerkrachten. Kinderen zijn vrij.
Taak- studieweek
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Taak- studiedag
18 december 2020
Taak- studieweek
15 februari t/m 19 februari 2021
Taak- studiedagen
26, 28, 29 en 30 april 2021
Taak- studiemiddag
08 juli 2021 (kinderen om 12:15 vrij)
Taak- studiedag
09 juli 2021
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voorafgaand aan herfstvakantie
voorafgaand aan Kerstvakantie
voorafgaand aan voorjaarsvakantie
voorafgaand aan meivakantie
voorafgaand aan zomervakantie

