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Uitnodigingen oudergesprekken
Rapporten mee
Week van de oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

Covid-19
We hebben heftige weken achter de rug. In totaal 17 werknemers besmet, dagelijks 20% van de
kinderen thuis en in sommige gevallen 50% van een klas thuis. Gelukkig is dat slechts tijdelijk en het
lijkt erop dat we de piek qua bezettingsproblemen nu gehad hebben.
De complimenten die we gekregen hebben over het geven van openheid van zaken en de oplossingen
die we bieden, doen ons goed. Het zorgt ervoor dat iedereen nog een stapje extra doet voor de
kinderen.
Ouders in school
We moeten nog even wachten met ouders toelaten in de school. We hopen dat de komende
versoepelingen ervoor zorgen dat we ons nieuwe beleid weer kunnen oppakken. We laten ouders
voor belangrijke zaken wel de school in. Denk aan gesprekken of in het belang van de kinderen
(Cirkelacademie, luizenmoeders, kennismakingsgesprekken etc.).
Oudergesprekken
Zoals hierboven al benoemd, zullen de oudergesprekken op school gevoerd worden. Wel hebben we
daar wat voorwaarden voor:
- U kunt maximaal 5 min. van tevoren naar binnen. U neemt plaats bij het lokaal van uw kind,
op de daarvoor aangewezen stoelen. Wanneer deze bezet zijn, vragen wij u om weer buiten
te wachten.
- U draagt een mondkapje bij verplaatsing in de school. Tijdens het gesprek mag deze af.
- U blijft thuis wanneer u klachten heeft.
Wanneer u, om welke reden dan ook, zich niet comfortabel voelt bij een ‘fysieke’ afspraak, neemt u
dan contact op met de groepsleerkracht. U ontvangt woensdag een uitnodiging voor een gesprek.
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IEP LVS
De afgelopen weken zijn er IEP leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen afgenomen. Door de afwezigheid
van veel groepsleerkrachten en kinderen, zijn niet alle toetsen nog afgenomen. Dit is uiteraard geen
ramp, maar het zorgt er wel voor dat wij bij sommige rapporten nog geen Talentenkaarten afgeven.
We hebben afgesproken dat we deze pas meegeven als deze volledig zijn. Dit houdt in dat alle toetsen
afgenomen moeten zijn.
Het kan dus zijn dat uw kind nog geen Talentenkaart van IEP bij het rapport heeft. Geen reden tot
zorgen, deze komt later.

Personeelsdag 26-01
Op 26 januari hebben alle personeelsleden van de stichting een personeelsdag gehad. Het doel van
deze dag was om het huidige strategische beleid “Het Koersplan” tegen het licht te houden en te
herijken met alle recente ontwikkelingen zoals corona, het lerarentekort en internationalisering. We
hebben vooral veel informatie opgehaald als stichting, met dank aan alle leraren. We hebben de GMR
en de medezeggenschapsraden van de stichting gevraagd om het koersplan en onze schoolplannen
een jaar te verlengen, uiteraard met de herijking die nodig geacht wordt. Zo kunnen we de komende
twee jaar onze plannen concreet maken en uitvoeren.

Verzuim
De leerplicht is, na een coronaperiode, weer actief bezig met het controleren en acteren op verzuim.
Ik wil u verzoeken om uw kind op tijd te brengen. Dit betekent dat uw kind om 8:30 uur in de klas
moet zijn. Voor het ene kind is 8:25 uur ruim op tijd, de andere heeft wat meer tijd nodig voor de tas
en jas. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

Nieuw systeem voor de Tussen Schoolse Opvang (overblijven)
Per 1 januari zijn wij gestart met een nieuw systeem voor de TSO, Schoolkassa. Dit is hetzelfde
systeem dat gebruikt wordt met de Oudervereniging. Dit systeem scheelt ons veel administratie en
geeft u de mogelijkheid om in termijnen te betalen en om per periode de dagen aan te passen.
•
•
•

Het schooljaar wordt in 3 periodes verdeeld
(start schooljaar t/m december, januari t/m maart en april tot einde schooljaar)
Voorafgaande aan elke periode krijgt u een digitaal formulier toegestuurd waarmee u kunt
aangeven op welke dagen uw kind gebruik maakt van de TSO.
U ontvangt vervolgens een betaallink, waarbij u kunt kiezen voor direct betalen(via Ideal) of in
termijnen. Als u ervoor kiest om in termijnen te betalen dan betaalt u het eerste termijn via
Ideal. De volgende termijnen gaan via een automatische incasso. In dit geval worden ook
incassokosten in rekening gebracht.
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Op basis van deze aanmelding/betaling genereert Schoolkassa een aanwezigheidslijst. Hiermee
kunnen wij zien welke kinderen op welke dagen overblijven.
•
•

Wijzigingen van de overblijfdagen binnen een periode zijn niet mogelijk.
Wanneer u geen aanmelding doet, betekent dit dat uw kind niet aanwezig is bij het
overblijven.

Voor zeer incidenteel overblijven is er een mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen.
U kunt daarvoor een mail sturen naar c.bakker@ogamstelland.nl
Zij is ook bereikbaar voor vragen, of als iets niet lukt.
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Van de partners

Voorjaarsvakantie in de Meent
Het is al bijna weer voorjaarsvakantie. Ook deze vakantie is er elke dag iets te doen in De
Meent. We hopen veel kinderen te zien!

Het programma
Maandag 21 februari: Speurspel
Max. 20 kinderen.
Wat kost het: € 1,00
Leeftijd: 6 –12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
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Dinsdag 22 februari:

Knutselen

Max. 10 kinderen
Wat kost het: €3,50
Leeftijd 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

Woensdag 23 februari:

Sportinstuif

En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50,met Amnstelveenpas € 2,-, met sport en
cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 14.00u. – 16.00u.

Donderdag 24 februari:

Cupcakes en ander lekkers…

Max. 10 kinderen
Wat kost het: € 2,50
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

Vrijdag 25 februari:

Kinderbingo

Max. 20 kinderen
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Wat kost het: € 2,50
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
De kaarten kunnen van tevoren worden gekocht aan de balie van De Meent.
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