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Les met halve groepen
Na een welverdiende meivakantie, opende de Annie de deuren voor de
leerlingen. Iets waar iedereen reikhalzend naar uit heeft gekeken!
Met halve groepen zijn de kinderen welkom in de klassen. Na 8 weken
thuisonderwijs stonden de meeste kinderen te trappelen om weer les te krijgen
op school. De kinderen vinden het erg leuk om hun klasgenoten en leerkrachten
weer te zien. Het onderwijs in halve groepen wordt als zeer positief ervaren.
Er is veel ruimte voor gesprekken over de afgelopen periode en er zijn leuke
groepsactiviteiten mogelijk in de kleinere groepen. De kinderen zijn erg flexibel
en hebben zich deze vorm van onderwijs snel eigen gemaakt.
Het halen en brengen verloop soepel, een compliment daarvoor.

Heropening hele groepen
Jullie weten natuurlijk allemaal al dat we vanaf 8 juni weer volledig open mogen.
Hoe en wat is nog niet duidelijk en we wachten op het protocol van de PO-raad
dat vandaag zou verschijnen. Er is ons gevraagd om tot die tijd geen actie te
ondernemen. Het tijdsplan zag er als volgt uit:
•

Woensdag 27 mei: verschijnen protocol PO-raad en ‘Amsterdamse vertaling
door BBO’: door PO-raad (primair onderwijs raad) en BBO (boven bestuurlijk
overleg; alle besturen van Amsterdam).

•

Donderdagochtend 28 mei: vertalen protocol PO-raad en richtlijnen BBO naar
een concept startupplan voor AWBR

•

Donderdagmiddag om 16.00 uur extra DO om concept startupplan voor AWBR
te bespreken

•

Vanaf vrijdag 29 mei start met uitwerking plannen door scholen (vervolgens
is er nog een week tijd hiervoor).

Net is bekend geworden dat het protocol van de PO-raad niet vandaag zal
verschijnen. Wanneer wel weten we nog niet. Het is nu eerst wachten op het
protocol, voordat we stappen kunnen gaan zetten. Wel is er vandaag en morgen
bovenschools overleg hierover. De planning die hierboven staat, zal dus ook
verschuiven. Zodra we weten hoe en of we maandag 8 juni opengaan voor hele
groepen, laten ik het jullie weten.

Cito toetsen
Ieder schooljaar maken de leerlingen in het midden en aan het einde van het
schooljaar de Cito-toetsen. Ondanks het vreemde half jaar, waarin we te maken
kregen met Corona, zullen we vanaf 4 t/m 19 juni de eindtoetsen af gaan
nemen. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van het niveau van de
leerlingen en kunnen we volgend jaar op een gepast niveau onderwijs verzorgen.
Met andere woorden; deze cito toetsen zijn voornamelijk bedoeld om te kijken
waar volgend schooljaar de focus op moet komen te liggen. De leerlingen hoeven
thuis niks te leren/oefenen voor de toetsen. Het is wel fijn als de kinderen
uitgerust naar school komen.

Rapporten
Vanwege het thuisonderwijs zullen we niet het normale rapport op gaan stellen.
We hebben daar te weinig informatie voor op dit moment. Wel vinden we het
belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen met jullie te delen. Hoe dit
vormgegeven gaat worden, wordt nu per bouw besproken. We denken aan een
verhalend rapport, zonder scores.
Woensdag 10 juni hebben we een studiedag en dan zullen de leerkrachten hard
aan de slag gaan met dit gewijzigde rapport. Oudergesprekken zullen helaas niet
plaatsvinden, tenzij de leerkracht en/of ouders daar behoefte aan hebben. Dit
gesprek zal dan via Teams, online plaats gaan vinden.

MR-update
De afgelopen tijd stond ook voor de medezeggenschapsraad (MR) in het teken
van de Coronacrisis en thuisonderwijs. Natuurlijk hadden we onze reguliere
vergaderingen (nu via conference calls), maar aanpassing van de schooltijden en
veiligheidskwesties zijn zaken waar normaal gesproken advies of instemming van
de MR voor nodig is. In een crisissituatie als deze was het voor de directie even
zoeken hoe invulling aan die rechten gegeven moest worden. Uiteindelijk kunnen
we positief terugkijken, met alle waardering voor de inspanningen van de
leerkrachten en alle ouders thuis. In het bijzonder willen we Arwen Bergfeld
bedanken hoe zij als interim-directeur de school door deze moeilijke tijd heen
loodst.
De MR probeert tijdens alle hectiek die de verbouwing, verhuizing, vertrek van
de directeur en de Coronacrisis opleveren ook aandacht te vragen voor een
belangrijk speerpunt: de kwaliteit van onderwijs. In onze beleving komt de
directie vaak niet toe aan zaken die de school inhoudelijk echt verder brengen.
Hoewel de kwaliteit van onderwijs op de Annie goed is, is het beleid op dit gebied
niet altijd even duidelijk. De huidige directie erkent dat er op dit vlak verbetering
mogelijk is. Op dit moment werken we samen aan het nieuwe schoolplan, waarin
de school dit soort ambities, doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren
vastlegt. We hebben alle vertrouwen dat we met z’n allen een stapje vooruit
kunnen zetten, dat verdient de school!
----Tot slot: als het bovenstaande verhaal je aanspreekt, weet dan dat er binnenkort
weer een plek vrij komt in de oudergeleding van de MR! Dit is je kans om iets te
doen met je betrokkenheid bij de school. Interesse? Laat het ons weten via
omramgs@gmail.com. Binnen enkele weken hoor je dan meer over de
verkiezingen.

Bericht van de GGD Amsterdam
Om verspreiding van het nieuwe Coronavirus tegen te gaan, moet iedereen met
klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de
klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen. Zij mogen dan
niet naar school komen.
Het is wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten wél
kunnen komen en niet langdurig hoeven te verzuimen. Dat geldt ook voor
kinderen met milde klachten, die langer dan een week voortduren. Neem in deze
gevallen contact op met de jeugdarts van de GGD via 020 555 5202. Deze maakt
samen met ouders/verzorgenden en waar nodig in overleg met school of de
behandelend huisarts een inschatting of het kind wel of niet naar school kan.
Voor ouders die veel vragen over het virus hebben en angstig zijn over
besmetting organiseert de GGD Amsterdam online vraag- en antwoordsessies. In
de online sessies kunnen ouders hun vragen stellen aan specialisten van de GGD.
Neem contact op met de GGD via 020 555 5202, als u hier meer over wil weten.

Verhuizing/verbouwing
Het schooljaar op 3 verschillende locaties is bijna voorbij. Dat betekent dat de
verbouwing op de Pieter Langendijkstraat bijna voltooid is. Een prachtig nieuw
gebouw wacht op ons en het schooljaar 2020-2021 zullen we hier gaan starten.
Woensdag 1 juli is de laatste schooldag. Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli worden
de spullen ingepakt. Op maandag 6 juli staat de verhuizer voor de deur, dus
jullie begrijpen dat het een strakke planning is. In de laatste week van de
zomervakantie zullen de leerkrachten de lokalen in gaan richten, zodat we vanaf
na de vakantie weer klaar zijn om de kinderen te ontvangen in ons mooie
vernieuwde gebouw! Niet alleen het schoolgebouw zal er prachtig uitzien, we
krijgen ook nieuw meubilair! Nieuwe tafels en stoelen voor de leerlingen, maar

ook de kasten in de lokalen zullen splinternieuw zijn. Gisteren heb ik een bezoek
gebracht aan de vernieuwde Annie. Het wordt echt heel erg gaaf en op de laatste
2 bladzijden van de nieuwsbrief staan een aantal impressies.

Afscheid groep 8
Het einde van het schooljaar betekent automatisch ook een afscheid van onze
oudste leerlingen uit groep 8. Een ontzettend gek jaar, waarbij deze leerlingen
ondergebracht zijn op de Meidoorn en, zoals iedereen, te maken hebben
gekregen met Corona. Hierdoor is afscheid nemen op de traditionele manier met
een eindmusical helaas niet mogelijk. Een ontzettende tegenvaller voor iedereen.
Om de kinderen van groep 8 een passend en mooi afscheid van hun
basisschoolperiode te geven, hebben Juf Ilanit en Juf Leontine leuke plannen
gemaakt. Er zal een fotoboek en film worden gemaakt ter herinnering aan de
Annie. Omdat het kamp niet doorgaat, zullen de kinderen in de eerste
schoolweek (2020/2021) een nacht in het nieuwe schoolgebouw gaan logeren.
Onder voorbehoud zal er een barbecue worden georganiseerd voor de groepen 8
en hun ouders.

Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je
zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere
school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht,
bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten
aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn
onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of
ouderproblematiek zoals verslaving. Loop eens binnen tijdens het

inloopspreekuur op de woensdag van 08:30 – 10:00 uur bij ouder- en
kindadviseur Roos Beereboom (locatie: ib kamer, Potgietersstraat), of maak een
afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je alleen wat
informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog,
jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Misschien een training voor kind of ouder?
Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Roos
Beereboom op 06-40022246 of via r.beereboom@oktamsterdam.nl.
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kindteam
ondersteuning aan ouders op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van
de kinderen op school. Ouders krijgen hier tijdig informatie over. Voor vragen
over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij
jeugdverpleegkundige Patricia Protiar (pprotiar@ggd.amsterdam.nl ) of jeugdarts
Sara Frazer (safrazer@ggd.amsterdam.nl).
Altijd welkom Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk.
Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres
opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en
kindadviseur op school. Je bent welkom.

Schoolreisje
Het schoolreisje is dit jaar helaas niet doorgegaan vanwege Corona en jullie
hebben wel al betaald. Dit allemaal terugbetalen is een hele administratieve klus,
dus het verzoek is om het bedrag door te schuiven naar volgend schooljaar.
Mocht je het geld toch graag teruggestort willen krijgen, stuur dan een mail aan
ouderraad@amgs.net

Belangrijke data:
Maandag 8 juni

scholen waarschijnlijk weer volledig open

Woensdag 10 juni

studiedag t.b.v. rapporten

Woensdag 1 juli

12:30 uur start zomervakantie

Donderdag 2 juli

inpakken t.b.v. verhuizing

Vrijdag 3 juli

inpakken t.b.v. verhuizing

Maandag 6 juli

start verhuizing naar ons vernieuwde gebouw!

