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Formatie 

Het was weer een hele puzzel, maar we zijn weer rond. Hieronder de formatie 

voor volgend schooljaar: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

geel Sacha Sacha Sacha Sacha Sacha 

groen Laura Juliet Laura Laura Laura 

rood Mirjam Mirjam Mirjam Esther Esther 

blauw Jolette Jolette Jolette/Kristen Kristen Kristen 

3A Marijn Marijn Marijn Marijn Sophie 

3B Sophie Sophie Sophie Wieke Wieke 

4A Hester Jenny Jenny Jenny Jenny 

4B Fedde Fedde Esther Fedde Fedde 

5A Marte Marte Marte Patrick Patrick 

5B Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse 

6A Marcel Marcel Jacobine Jacobine Jacobine 

6B Yvonne Marjolein Marjolein Marjolein Marjolein 

7A Danielle Danielle Danielle Danielle Danielle 

7B Eline Yvonne Eline Eline Eline 

8A Leontine Leontine Leontine/Marcel Leontine Leontine 

8B Ilanit Ilanit Ilanit Ilanit Hester 

 

 

Oudertevredenheid 

Om het schooljaar houden we een oudertevredenheidsenquête. Dit jaar is het 

weer zover. Mijn vraag aan jullie is om via onderstaande link de enquête in te 

vullen. Hoe meer ouders het invullen, hoe beter het beeld, hoe duidelijker de 

punten die wij als school kunnen verbeteren en waar we natuurlijk trots op 

kunnen zijn! Graag voor vrijdag aanstaande invullen. 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/SGZFSJM 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/SGZFSJM


 

 

 

 

Jaarkalender 

In de bijlage de jaarkalender voor het schooljaar 2020-2021. De vakantiedagen 

en studievrije dagen staan hierop aangegeven, met daarbij alle activiteiten op 

school. Zoals jullie zien is de start van het nieuwe schooljaar dinsdag 18 

augustus, zodat de leerkrachten de tijd hebben om alles klaar te hebben voordat 

de kinderen naar de vernieuwde Annie komen. 

 

 

Voorschool 

Volgend schooljaar starten we met een vernieuwde voorschool via Akros: 

voorschool de Annie. Deze is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar.  

Aanmelden voor de voorschool kan via onderstaande link: 

https://akros-amsterdam.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort 

De voorschool gaat nauw samenwerken met de school. 

 

 

Rapport en Cito 

De meesten kinderen hebben het speciale Corona rapport al mee naar huis 

gekregen. We hebben er dit jaar expres geen Cito scores in gezet, omdat door de 

thuiswerksituatie niet iedereen even goed de lesstof tot zich genomen heeft.  

Wij willen niet dat de kinderen de dupe zijn van de Coronacrisis en wij zijn van 

mening dat de eventueel opgelopen achterstand ingehaald zal gaan worden op 

school. Iedereen mag namelijk gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

Tijdens de startgesprekken volgend schooljaar zal worden gekeken naar de 

onderwijsbehoeften van de kinderen. 

 

 

  

https://akros-amsterdam.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort


 

 

 

 

Nieuwe richtlijnen GGD 

Welke kinderen mogen vanaf nu wel naar school? 

Kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf nu bij alleen neusverkoudheid ZONDER 

KOORTS weer naar school komen. Let op, dit geldt niet als het kind contact heeft 

gehad met een persoon met het coronavirus of als een volwassen gezinslid van 

het kind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. In die gevallen moet het kind 

wel thuisblijven. 

 

Welke kinderen mogen niet naar school? 

• Kinderen uit groep 1 en 2 met koorts en/of hoesten en/of benauwdheid. 

• Kinderen uit groep 1 en 2 met alleen neusverkoudheid die contact hebben 

gehad met een persoon met het coronavirus. 

• Kinderen uit groep 1 en 2 met alleen neusverkoudheid waarbij volwassen 

gezinslid koorts en/of benauwdheid heeft. 

• Kinderen uit groep 3 tot en met 8 met neusverkoudheid en/of hoesten 

en/of koorts. Dit blijft dus hetzelfde. 

 

Er is vorige week bij een bovenbouwleerkracht van de Narcis Querido Corona 

geconstateerd. Zij was al 1 week niet op school geweest en volgens de GGD 

heeft dit geen consequenties voor de rest van de school en dus ook niet voor de 

Annie.  

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 26 juni  afscheid groep 8 

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! 

Dinsdag 18 augustus eerste schooldag 2020-2021 


