Amsterdam, 24 augustus,
Beste buren van de Theo Thijssenschool,
De school is weer begonnen en het is meteen weer een drukte van belang.
Zoals u wellicht hebt kunnen zien en merken is ons schoolplein helemaal opgeknapt deze zomer. Het is nu een
speelplaats met veel meer groen en duurzame materialen. Het vergroenen van een schoolplein zou moeten
bijdragen aan de vermindering van de resonantie van het geluid. Wij hopen dat jullie dit ook binnen afzienbare tijd
gaan ondervinden.
Vanaf dit schooljaar zijn in het schoolgebouw van de Westerstraat al onze groepen 1 t/m 4 en een peutergroep
gehuisvest.
Omdat het gaat om jonge kinderen zullen de ouders hun kinderen nog moeten brengen en halen. De afgelopen
week verliep dit nogal chaotisch, maar vanaf komende week gelden er nieuwe afspraken, die tot een betere
stroomlijning zullen leiden.
‘s Ochtends komt een deel van de ouders hun kinderen brengen via het schoolplein om 8.20 uur. Dit geldt voor de
groepen 1-2 en de peutergroep.
De kinderen van de groepen 3-4 gaan zelfstandig naar binnen via de hoofdingang aan de Westerstraat.
Aan het eind van de schooldag laten we alle kinderen via het speelplein ophalen. De Westerstraat als ophaalpunt is
te druk en te krap gebleken. Als alle ouders op de stoep staan te wachten kan er niemand meer door.
Voortaan komen ouders hun kinderen dus via het schoolplein ophalen tussen 14.40 en 15.00, via een speciale
looproute. Ze komen binnen via de brandgang en verlaten de school in één moeite door via de hoofdingang.
Daarna is het schoolplein leeg en zullen er ook geen kinderen meer spelen zoals vorig jaar. We hebben namelijk
geen naschoolse opvang meer op de locatie Westerstraat.
Na 15.00 is rustig op het plein en rondom de school.
Aan de Westerstraat voor de school zijn inmiddels twee parkeerplekken vrijgemaakt door de gemeente, zodat
ouders daar hun fiets even kwijt kunnen om hun kind op te halen. Zo blijft de stoep tijdens het halen en brengen
beloopbaar.
Om ervoor te zorgen dat u geïnformeerd blijft over er op onze school gebeurt, kunt u altijd naar onze website gaan ;
www.theothijssenschoolamsterdam.nl Daar vindt u een nieuwe rubriek “buren”, waar ik de laatste informatie zal
plaatsen die belangrijk is voor u.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen
via directie@ttsa.nl
Met vriendelijke, groet,
Francesca Hand
directeur Theo Thijssenschool

