
       
 
Donderdag 2 december   : Sinterklaas 
Vrijdag 3 december   : Taakdag (leerlingen onderwijs zijn vrij) 
Woensdag 22 december  : Kerstdiner  
Vrijdag 24 december   :  Taakdag (leerlingen onderwijs zijn vrij) 
Vrijdag 24 december   :  Opvang sluit om 16:00u 
Vrijdag 31 december   :  Opvang sluit om 16:00u 
 
In dit Du@tje blikken we terug op de maand november, Sinterklaas en kijken we vooruit naar de 
resterende weken voor de kerstvakantie.  
 
Corona 
De maand november was een maand waarin de continuïteit van het onderwijs en de opvang onder 
druk stond. Op het Duet liepen de besmettingen op, zaten leerlingen, groepen en medewerkers ziek 
thuis en/of in quarantaine. Halverwege de maand hebben we in overleg met de GGD besloten een 
streng beleid te voeren op corona gerelateerde klachten. Door dit beleid samen met u strikt te volgen 
hebben we het aantal besmettingen om kunnen buigen en een sluiting van het Duet kunnen 
voorkomen. Dit was een mooi voorbeeld hoe wij met elkaar (ouders/ verzorgers en het Duet) zorgen 
voor de balans tussen onderwijs, opvang en de gezondheid van de leerlingen en ouders.  Onze dank 
hiervoor. 
 
Beslisboom 
De nieuwe Beslisboom staat online: https://www.boink.info/beslisboom 
Hierin is ook de aanscherping te lezen wat te doen als uw kind negatief getest is. Wij vragen u de 
Beslisboom dagelijks te volgen en bij twijfel altijd contact op te nemen met de GGD.  
 
Zelftesten 
In principe ontvangt het Duet in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor de 
leerlingen uit groep 6,7, en 8. Vlak voor de kerstvakantie zal er nog een tweede levering plaatsvinden 
die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie.  
 
Muziek- en bewegingsonderwijs 
Deze vakken zijn voor het onderwijs uitgesteld. Wij informeren u tijdig wanneer muziek- en 
bewegingsonderwijs weer starten. 
 
Kerst 
Achter de schermen kijken we naar scenario’s om kerst “gewoon” te kunnen vieren. Om het aantal 
bewegingen te beperken gaat het kerstdiner van 22 december niet door. Wij zoeken naar een 
alternatief tijdens schooltijd en informeren u tijdig via Parro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pensioen juf Anke 
Juf Anke nam dinsdag 30 november na 43 jaar afscheid van het onderwijs. Het geplande 
afscheid die dag ging helaas niet door en ook het afscheid in de klas moest worden 
uitgesteld vanwege corona. Juf Maruja bracht de cadeaus thuis. Alle ouders bedankt. Een 
afscheid volgt zodra dat weer mogelijk is.   
 
 
Pensioen juf Nynke 
Juf Nynke nam woensdag 24 
november na 45 jaar afscheid 
van het onderwijs. Wat een 
mijlpaal! Dit vierden wij met 
de groepen 7 en 8. Een 
muziekbingo, één en al 
gezelligheid en lekkere 
traktaties. Daarnaast hingen er overal in het gebouw mooie foto’s uit juf Nynke haar carrière.  Helaas 
geen afscheidsreceptie, maar die volgt in betere tijden! 
 
Sinterklaas 2 december 
Daar was hij dan, Sinterklaas op een prachtig paard! Het KDV, de PO en leerlingen onderwijs van de 
groepen ½, 3 en 4 ontvingen Sinterklaas buiten. Gelukkig was het op dat moment droog. De leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 keken vanuit de klas mee via een livestream. Een onbezorgde dag op het Duet; 
met lekkernijen, surprises, muziek, cadeautjes en veel leuke activiteiten. Speciaal voor de leerlingen 
die door omstandigheden thuis waren heeft Sinterklaas nog een boodschap ingesproken. Hierbij de 
link: https://youtu.be/1xzBYippmdc 
 
 
 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Zhaniqua. (Maar Iedereen noemt mij Zhani) 
Ik ben 28 en woon sinds kort in Mijdrecht. Ik ben geboren in Amsterdam en ik heb daar de afgelopen 
jaren ook gewoond. Mijn hobby’s zijn koken en lezen. Ik heb de afgelopen vijf jaar op het 
kinderdagverblijf bij Kinderrijk te Amstelveen gewerkt. Ik ben daar gestopt omdat ik ging verhuizen en 
toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik zal als vaste invaller op het Duet gaan werken, tevens ben ik de 
vaste vervanger van de pedagogisch medewerkers die in de onderwijsgroepen ondersteunen. Ik heb 
er heel veel zin in, Groetjes, Zhaniqua 
 
 
 



 
 
 
 
BSO - afmelden vakantie 
Nog een paar weken en dan is het alweer kerstvakantie. De BSO zorgt voor een leuk en uitdagend 
programma. Wij vragen u uw kind tijdig af te melden. Er zijn namelijk medewerkers die in deze 
periode ook graag vrij nemen en daarnaast helpt dit helpt ons enorm met het maken van de roosters. 
Alvast bedankt! 
 
Bibliotheek 
Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek Amstelland: 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/actueel/nieuwsbrief.html 
 
Jeugd en jongeren: 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd-jongeren.html 
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