Vrijdag 4 maart
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
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Maandag 18 april (Tweede Paasdag)
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Woensdag 27 april

:
:
:

Rapport 1.
Het onderwijs en de peuteropvang zijn gesloten.
De BSO en het KDV zijn open.
IKC het Duet gesloten.
Meivakantie onderwijs.
Koningsdag.

In dit Du@tje blikken we terug op de maand maart en kijken we vooruit naar de maand april.
Ouders in het IKC
In het vorige Du@tje las u hoe het onderwijs de afgelopen 1,5 jaar het zelfstandig naar binnen gaan van
de kinderen inzette voor een rustige start van de dag, die op tijd begint met een onderwijsinhoudelijke
opdracht. Beleid uit noodzaak, maar met een mooi resultaat. We gaan voor continuïteit,
voorspelbaarheid en kwaliteit en dit beleid zetten we daarom voort.

Gelukkig zijn de maatregelen opgeheven. Daarom organiseren we tot de zomer enkele
inloopochtenden. De eerste inloopochtend is op donderdag 14 april van 8:15u tot 8.40u. U bent dan
van harte welkom in de klas van uw kind(eren).
De opvang kiest er net als het onderwijs voor om geen ouders te verwelkomen bij het brengen en halen.
Zodra de verbouwing klaar is informeert de opvang u via de portal over het beleid.
Zelftesten
Voor het onderwijs is het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én
onderwijspersoneel komen te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een
zelftest af te nemen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor
leerlingen als voor werknemers van het Duet. Vanaf heden delen wij preventief geen testen meer uit.
Heeft u testen nodig voor uw kind dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Website en promotievideo
Op onze website ging deze maand de promotievideo online. Voor u als ouder, potentiele nieuwe
werknemers en nieuwe ouders van het Duet geeft de video kort en krachtig weer wat een mooi IKC we
zijn. Deel onze website en/of video in uw netwerk. Er staan namelijk nieuwe vacatures online!
https://www.hetduet.nl/
https://youtu.be/-ZMelWwNFHE

Oudervereniging Onderwijs
Tijd voor een berichtje van de oudervereniging van het Duet.

We hebben na de oproep voor extra leden al een aantal reacties ontvangen en bij onze eerstvolgende
vergadering zullen er al een paar aansluiten om een keer mee te kijken wat we nou eigenlijk doen.
Ik ga jullie vast een inkijkje geven om te laten zien waar wij ons voor inzetten.
Als penningmeester zorg ik dat de facturen voor jullie ouderbijdrage voor onze leuke activiteiten en het
schoolreisje goed bij jullie terecht komen (ja, ik weet het, dat ging de laatste keer niet helemaal goed…)
en zorg ik dat alles administratief in orde is. Voor een inkijkje in onze uitgaven nodig ik jullie van harte
uit voor de jaarvergadering aan het einde van het schooljaar.
Als oudervereniging zijn we actief in samenwerking met de Event-manager om zoveel mogelijk leuke
activiteiten tijdens en na schooltijd te organiseren. Denk hierbij aan Sinterklaas waar wij de aankomst
gezamenlijk hebben geregeld, hoe mooi was het om die kinderen buiten vol verwachting te zien staan
terwijl Sinterklaas op een paard aan komt lopen. Met kerst stond er een poffertjeskraam namens de OV
en nu zijn we weer volop bezig met het organiseren van Pasen, schoolhandbal op 11 en 18 mei en
schoolvoetbal op 22 juni.
Ook het schoolreisje staat hoog bij ons op de agenda, we hebben allemaal leuke plannen om voor de
kinderen een geweldige dag te organiseren.
Laat geen geld liggen
Wist u dat de gemeente een bijdrage heeft voor gezinnen? De gemeente kan u helpen bij het betalen
van schoolactiviteiten zoals de vrijwillige bijdrage van de oudervereniging en de bijdrage voor de TSO.
Deze bijdrage is 129 euro per jaar per kind. Klik op deze link:
https://www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen/Bijdrage_voor_gezinnen
Jeugdsportfonds
Wist u dat het Jeugdsportfonds de contributie van de sportclub of culturele activiteit kan betalen? U
kunt de ingevulde ouderkaart inleveren bij de leerkracht. Deze zorgt dan dat de aanvraag bij de
intermediair terecht komt. Het Jeugdsportfonds betaalt dan rechtstreeks de contributie. Klik op deze
link: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
BSO-meivakantie
Maandag 25 april start de meivakantie weer en de medewerkers van de BSO zijn al druk bezig om een
leuk en uitdagend programma te maken. Zoals jullie wellicht regelmatig opvangen is het momenteel
een grote uitdaging om personeel te vinden binnen de Kinderopvang. We hebben momenteel drie
vacatures open staan en de verwachting is niet dat deze snel opgevuld worden. Ik benoem dit punt
omdat het voor ons echt een grote meerwaarde heeft als ouders de kinderen tijdig afmelden via de
ouderportal. Het komt vaak voor dat kinderen zonder bericht niet verschijnen en dit kan soms net het
verschil maken dat er een pedagogisch medewerker minder ingezet kan worden.
Tevens is het afmelden van belang omdat er anders geen ruildagen toegekend kunnen worden. Als
ouders de kinderen niet afmelden dan ontstaan er ook geen vrije plekken.
Het brengen van de kinderen naar de BSO is vanaf 8.15, niet eerder. Uiteraard zijn de kinderen die VSO
afnemen wel eerder welkom.
BSO vrijdag 15 april
Vrijdag 15 april is er een roostervrije dag. De kinderen die normaal gesproken BSO afnemen op vrijdag
zijn dan welkom tussen 8.15 en 18.30. De kinderen met een vakantiecontract op vrijdag zijn welkom
onder schooltijd van 8.15 tot 14.15.
VSO
We merken dat er veel ouders VSO afnemen en het regelmatig voorkomt dat er geen of nauwelijks
gebruik van wordt gemaakt. Ook in dit geval is het fijn als ouders de kinderen afmelden, het kan dan zo
zijn dat er minder medewerkers ingezet hoeven te worden en op dit moment is ieder uurtje
meegenomen. Alvast bedankt!

Verkeersveiligheid
Met het mooie weer zien we gelukkig veel
ouders en kinderen op de fiets naar het Duet
komen. Daarom vragen we de ouders die met
de auto komen extra goed op de
verkeersveiligheid te letten. Met name de
snelheid in de wijk en rondom de school.

Het gebruik van de Kiss & Ride (afzetten en
weer door) verloopt nog steeds erg goed.
Maar voor de zekerheid nog een kleine
herinnering.

Oekraïne
Namens de leerlingenraad van het Duet bedankt voor het sparen van lege
flessen voor Oekraïne.

Dan nog dit:

Paula Bouw
Mariska Plasmeijer
Daisy den Hollander
Tom Hooghuis

