Nr. 4, Schooljaar 2020 - 2021

In deze Nieuwsbrief informeren we u over de volgende onderwerpen
 Oudercontact
 Leerlingenraad
 Schoolfotograaf
 Hulp gevraagd
 Tegemoetkoming in schoolkosten – “Pak je kans”
 Zonnepanelen
 Wintertijd
 Kinderen, ouders, school en COVID-19
 Communicatie
 Agenda

Oudercontact(en)
Net als u spreken we veel liever fysiek met elkaar dan op een de digitale manier.
Door de Corona maatregelen moeten we echter voorzichtig zijn en beperken we
contactmomenten zoveel mogelijk.
Toch kunnen er omstandigheden zijn waarbij we elkaar fysiek treffen. Uiteraard
houden we dan strikt de 1,5 metermaatregelen aan, spreken we elkaar buiten of
in een goed geventileerde ruimte en dient u bij binnenkomst een COVID
triageformulier in te vullen.
Het mag duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten en/of
koorts er geen fysiek gesprek plaats kan vinden.

Leerlingenraad
Dit schooljaar gaan we weer verder met de leerlingenraad.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kiezen vertegenwoordigers (2
per klas) die 6 keer dit jaar bijeenkomen om (school)zaken te
bespreken die leerlingen aan het hart gaan een bijdrage kunnen
leveren aan het schoolklimaat.
Hierbij kunt u denken aan duurzaamheid, afsluiting van themas’en/of projecten, buitenspeelafspraken, en
feesten/vieringen. De leerlingenraad behandelt zaken die voor de hele school van toepassing zijn. Dus ook
de groepen die nog geen vertegenwoordiging in de raad hebben
Dit schooljaar zal een medewerker van juniorcampus de vergaderingen van de leerlingenraad begeleiden en
een stevige basis neerzetten. Vervolgens zal een teamlid deze taak overnemen.
Het opzetten van de leerlingenraad is onderdeel van ons burgerschapsplan

Schoolfotograaf
Op vrijdag 2 oktober was de schoolfotograaf er weer.
De bestellingen zullen plaats vinden d.m.v. inlogkaartjes waarmee u uw eigen pakket kunt
samenstellen. We verwachten deze kort na de herfstvakantie / studieweek op school, waarna we ze aan de
kinderen meegeven.

Hulp gevraagd
1) De website
Zo af en toe hebben we wat vragen betreffende onze website of willen we iets aanpassen.
Is er een ouder die eens mee wil kijken en wat tips trucs heeft, maar ook weet hoe we de website van de
school snel kunnen updaten?
Stuur een mailtje naar gertjan.bart@amosonderwijs.nl als u wat meer informatie wilt.

2) Schminken
Hoe het Sinterklaasfeest er dit schooljaar uit gaat zien is nog niet bekend.
En ……………. vorig jaar heeft u ze moeten missen, de Nelson Mandela Pieten!
Daarom hebben leerlingen van groep 7/8 aangegeven dit jaar de helpende hand te willen bieden. We zijn
daarom hard op zoek naar twee of meer ouders die goed overweg kunnen met de grimeerdoos om de
hulppieten de echte “Mandelalooks” te geven.

Tegemoetkoming in schoolkosten – “Pak je kans”
Alle kinderen in Amsterdam moeten kunnen meedoen aan activiteiten op of na
school. Hebt u een laag inkomen ov weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u
werkt maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Dan kunt u hulp
krijgen bij de kosten voor schoolgaande kinderen.
Normaal kunnen ouders de folder “Pak je kans”
meenemen van school maar omdat u door de
Coronacrisis niet in school mag komen zetten we
hier de link naar de site van de gemeente waar u
alle
informatie
kunt
vinden
over
tegemoetkoming in de kosten bij schoolgaande
kinderen.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
of
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/
Een scan van de folder vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief
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Zonnepanelen
In het kader van duurzaamheid hebben het schoolbestuur en de gemeente Amsterdam
bekeken welke scholen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak
De Nelson Mandelaschool is één van de scholen die voor plaatsing in aanmerking komt.
Binnenkort wordt het plan uitgewerkt waarna begonnen kan worden met het plaatsen
van 162 panelen die naar verwachting 91% van de stroombehoefte van het gebouw zullen
voorzien.

Wintertijd
Het duurt nog even. Maar op de laatste zondag van oktober begint de wintertijd.
In 2020 is dat dus in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober. Om 3 uur ’s nachts gaat
de klok dan een uurtje achteruit.

Kinderen, ouders, school en COVID-19
Hier herhalen we nog een keer de richtlijnen hoe te handelen als een ouder, of huisgenoot positief getest is
op COVID-19.
In ieder geval dient u dit direct aan de schoolleiding te melden. Vervolgens zijn er verschillende
stappen/acties mogelijk. Het is daarom lastig om een algemene regel te stellen. Op de site van het RIVM
(maar ook van de GGD) is voor vrijwel elke casus een stappen- actieplan te vinden.
Hieronder de link naar twee gevallen.
Informatie van het RIVM over wanneer een ouder of huisgenoot positief is getest vindt u via deze link.
Informatie van het RIVM voor huisgenoten van iemand die positief getest is vindt u in deze link.

Communicatie
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Agenda / In de planning
Maandag 12 oktober
 Begin van de herfstvakantie. Die duurt t/m vrijdag 16 oktober. De week daarna 19 oktober t/m 23
oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een studieweek.
Maandag 26 oktober
 De school begint weer.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 29 oktober

Fijne herfstvakantie gewenst
allemaal!
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