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BERICHTEN 14                                     27 maart 2020 

 

Kalender: 

 

Bijlagen:  Begroting-realisatie Ouderbijdrage + Advies-folder GGD 
 

Nieuws van de directie: 
Week twee van “onderwijs op afstand” zit er inmiddels op. Iedereen begint zijn of haar draai 
een beetje te vinden, maar wennen doet het niet. Het “echte” contact, het handje bij de deur, 
even die aai over een bol, het is er allemaal niet bij nu. Het onderwijs dat op dit moment 
gegeven wordt, is wel heel anders dan normaal. Echter, het biedt ook kansen. Ik zie hoe 
leergierig, ondernemend en creatief mijn team is en ik ben trots op wat ze weten neer te 
zetten. Ook ben ik trots op onze ontzettend zelfstandige Montessori kinderen die ieder op hun 
eigen manier invulling geven aan deze bijzondere ingewikkelde periode. Daarnaast heb ik veel 
respect voor alle ouders die, vaak naast hun werk, ook nog hun kind(eren) weten te 
begeleiden. Het is een enorme uitdaging en vraagt veel flexibiliteit en geduld van jullie.  
 
Opvang bij vitale beroepen 
Elke dag zijn er nieuwe berichten over het coronavirus. Duidelijk is inmiddels dat de centraal 
schriftelijk eindexamens voor de middelbare scholen niet doorgaan. We weten nog niet of de 
scholen op 6 april weer opengaan. Aankomende dinsdag moet hier meer duidelijkheid over 
komen. Er zit een grote kans in dat de scholen langer gesloten blijven. Tot nu toe hebben bijna 
alle ouders van onze school de opvang voor hun kind(eren) zelf kunnen regelen. Een enkel kind 
is bij de buitenschoolse opvang van Partou opgevangen samen met kinderen van andere 
scholen in Landsmeer.  
 
We begrijpen dat de opvang van uw kind(eren), bij een verlenging van de periode dat de school 
dicht is, mogelijk een probleem gaat worden. Voor ouders die werkzaam zijn in de vitale 
beroepen geldt dat we dan gaan zoeken naar een oplossing zodat u naar uw werk kan gaan.  
 
Als allebei de ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep of één van de ouders is hierin werk-
zaam en er zijn gegronde redenen waarom de andere ouder de kinderen niet kan opvangen, 
geef dit dan zo snel mogelijk via email door aan de leerkracht. U geeft aan waarom u opvang 
nodig heeft voor uw kind(eren), om hoeveel dagen het gaat en van hoe laat tot hoe laat de 
opvang precies nodig is. Op deze manier kunnen wij inventariseren om hoeveel kinderen het 
gaat.  

Maandag 30 Dinsdag 31 Woensdag 1 Donderdag 2 Vrijdag 3 
     

Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 
   Berichten 15 Goede vrijdag 

Kinderen vrij 
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Ouderbijdrage 
In Berichten 10 informeerde ik u over de overstap naar een nieuw betalingssysteem bij Esprit 
Scholen en de daardoor ontstane vertragingen bij de incasso’s. De kosten voor de bovenbouw 
werkweek en de eerste incasso voor de tussenschoolse opvang zijn inmiddels geïnd.  
We kunnen nu eindelijk ook de eerste termijn van de ouderbijdrage gaan innen. Dit is heel fijn 
want een aanzienlijk deel van de kosten is allang gemaakt en betaald, zoals bijvoorbeeld de 
kosten voor het sinterklaas- en kerstfeest, de nieuwe boeken voor de bibliotheek, de rots en 
waterlessen, de lessen beeldende vorming en de verschillende uitstapjes.  
 

In de bijlage vindt u de verantwoording over de uitgaven van de ouderbijdrage 2018-2019 en 
de begroting van de ouderbijdrage 2019-2020. Het innen van de ouderbijdrage gaat zoals altijd 
in 4 termijnen. Aangezien het schooljaar al even bezig is, zullen de periodes waarin de incasso’s 
gedaan worden aangepast worden ten opzichte van voorgaande jaren.  
 

We realiseren ons dat het coronavirus voor sommige gezinnen op  financieel gebied onzeker-
heden met zich meebrengt.  
Mocht het betalen van (een deel van) de ouderbijdrage een probleem voor u zijn, dan kunt u 
contact met mij opnemen (b.vanderplas@msl.espritscholen.nl). 
 

Het team wenst u allen veel sterkte en gezondheid toe! 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Manuel, de vader van Dean en Merlijn, heeft deze mooie graffiti op de muur van het 
onderbouwplein gemaakt. Het is echt prachtig geworden! Dit was het afscheidscadeau van de 
kinderen uit groep 2 van vorig schooljaar. We hopen er snel weer te kunnen spelen! 
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Nieuws uit de Middenbouw: 
Lieve allemaal, 
 

Wat een gekke twee weken, maar wat doen jullie het allemaal goed.  
We hebben elkaar inmiddels allemaal gesproken via de telefoon, hangout of een andere weg. 
Het was fijn om jullie stem te horen. Jullie hebben ook classroom gevonden en doen daar 
trouw alle opdrachten. Vooral Freek is erg in trek (zie foto's, hangen als een luiaard). 

 

 
De komende week gaan wij nog even door zo. Als je ons nodig hebt of gewoon even wilt 
kletsen, dan weet je ons te vinden.  
 
Nogmaals hulde aan alle vaders, moeders en verzorgers die zo goed hun best doen om alle 
kinderen te helpen met het werk! 

 

 
 
Nieuws uit de Bovenbouw: 

 
Filmpje 
Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken van Maud 
Nijstad waarin ze een crea opdracht van school naar de 
Keern gaat brengen. 
https://vimeo.com/399619654  
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Stukje geschreven door Pippa Emmelot: 
 

Waar is het allemaal begonnen?  
 

In de hoofdstad Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw 
virus genaamd Corona virus. 
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. 
De meeste patiënten met dit virus hebben de klachten van koorts en luchtwegklachten. 
In Nederland, maar ook wereldwijd, worden maatregelen genomen om de verdere 
verspreidingen te voor komen.  
 

Wat kun je zelf het beste doen om het te 
voorkomen? 

 
 Was je handen regelmatig met water en zeep. 
 Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes. 
 GEEN handen schudden. 
 Blijf thuis als je verkouden bent. 
 Hou 1.5 meter afstand van elkaar. 
 Raak Niet in de stress. 
 GA NIET HAMSTEREN WANT DE WINKELS BLIJVEN GEWOON DOORGAAN. 

 

 

De meest gestelde vragen. 

 Kan ik (of mijn personeel) reizen naar de Verenigde Staten? 
 Met welke beperkende (reis)maatregelen kan ik te maken krijgen 

binnen de VS? 
 Waar kan ik terecht voor actuele informatie over het coronavirus in 

de Verenigde Staten? 
 Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor goederenvervoer 

tussen Nederland en de Verenigde Staten? 

En nog veel meer vragen! 
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Maatregelen 

 Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u 
niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te 
zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.  

 Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd 
sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie 
mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar. 

 Als u kucht, hoest en of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u 
daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden 
thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn 
hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

 Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), 
ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke 
bruiloften geldt een uitzondering. 

 Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, 
bijvoorbeeld via een deurbeleid. 

EN NOG VEEEEEEEEEEEL MEER! 

Quarantaine 

 

Als je in quarantaine zit moet je natuurlijk wel werken. 
Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als dat je op school zit alleen 
dan nog iets anders. 
Namelijk je hebt geen herrie om je heen, dus je kan je goed 
concentreren en dus beter je werk maken. 
Je kan ook je eigen planning maken en facetime wanneer je 
wilt!  
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Alleen sommige mensen (kinderen) hebben het hierdoor ook 
moeilijker, omdat als je niet goed wordt behandeld is het juist 
heel moeilijk, want je zit wel met een slecht mens in het huis die 
tegen je schreeuwt. 
Of die je telkens als je een stapje verkeerd zet slaat. 
Maar daar hebben we het nu niet meer over. 
Je moet ook meer op je computer zitten voor online les. 
En wat ook in het dagelijkse leven moet gebeuren is op je eten 
letten, want als je normaal bijna de hele dag op school zit neem 
je je overblijf en pauze hapje mee. 
Maar nu kan je gewoon iets eten wanneer je maar wilt.  
De meeste leerlingen doen volgens mij hetzelfde schema op 
school maar dan in huis. 
Je kan ook doen ik begin om half 9 en ik ben uit om 15:00. 
Dat is bij de Montessori het schema en op Woensdag om 12:00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 15 voor  sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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