
 

 

 

Schooljaar 2020-2021                nieuwsbrief 1 

 

Eerste week 

De eerste week zit erop en wat was het fijn om de kinderen weer op de Annie te 

mogen ontvangen. Fijn dat er kinderen in de supermooie school rondlopen, want 

die geven weer levendigheid aan de school. En ontzettend fijn om weer met z’n 

allen in 1 gebouw te zitten! Gisteren heb ik weer even heerlijk geholpen bij de 

kleuters, omdat dat gewoon weer even kan zonder naar een andere locatie te 

moeten fietsen. Fijn om de kinderen van de groepen 7 & 8 weer rond te zien 

lopen en wat is iedereen gegroeid! 

 

We snappen dat jullie allemaal staan te springen om de school te bekijken en ik 

zou jullie dolgraag rondleidingen in kleine groepjes willen geven, want ik ben 

natuurlijk supertrots op de Annie 2.0, maar helaas mag dit niet van het bestuur. 

De richtlijnen zijn heel duidelijk: geen ouders de school in, behalve voor 

noodzakelijke zorggesprekken rondom een kind. Een aantal leerkrachten is druk 

bezig om een film in elkaar te draaien zodat jullie een indruk van de nieuwe 

school krijgen, maar dat heeft nog even tijd nodig. Met deze nieuwsbrief stuur ik 

jullie wel alvast een teaser mee. We hopen dat de film volgende week klaar is en 

met jullie gedeeld kan worden. 

 

Verder loopt het ophalen aan de hoofdpoort nog niet goed. Het is te druk 

waardoor ouders op de straat moeten staan en dat levert onveilige situaties op. 

 

Als de school uitgaat, komen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zelf de 

hoofdpoort uit lopen en worden daar door hun ouders opgevangen (of ze gaan 

zelfstandig naar huis). De kinderen die naar de opvang gaan, worden op het 

schoolplein opgewacht door de opvang. Als je kind(eren) naar buiten is/zijn 

gekomen, is het verzoek om zo snel mogelijk weg te gaan, om opstoppingen te 

voorkomen. We snappen dat het niet ideaal is, maar het is even niet anders. 



 

 

 

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 komen gespreid naar buiten, zodat het 

niet te druk wordt op het plein. Dit gebeurt aan de kant van de zijpoort en zij 

worden door hun ouders op het plein opgehaald (volgens de aangegeven 

looproutes). Het is belangrijk om je aan de tijd te houden en meteen weg te 

gaan als je je kind opgehaald hebt. Graag buitenom naar de hoofdpoort lopen, 

als er nog een oudere broer/zus opgehaald moet worden.  

 

De tijden per groep zijn als volgt: 

Groepen rood & oranje:   14:30 uur 

Groepen geel & groen:  14:35 uur 

Groepen 3a & 3b:   14:40 uur 

Groepen 4 t/m 8:   14:45 uur 

 

Hierdoor is er voor iedereen tijd om naar de hoofdingang te lopen om, eventueel, 

andere kinderen op te halen. De kinderen die naar de opvang gaan, blijven in de 

klas en gaan pas naar buiten als de opvang er is. 

 

In de bijlage de plattegronden toegevoegd, met daarop aangegeven waar de 

groepen zich bevinden. Dinsdag zullen er door de school medewerkers klaar 

staan om de kinderen de weg te wijzen en te helpen. We zullen in de gangen 

duidelijk aangeven waar de kinderen naartoe moeten lopen. 

Hieronder nogmaals de formatie: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Geel Sacha Sacha Sacha Sacha Sacha 

Rood (oude groen) Laura Juliet Laura Laura Laura 

Oranje (oude 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 

 
 
Ventilatie 

Ventilatie is een belangrijk onderwerp. Ons gebouw wordt volledig geventileerd 

met buitenlucht, dus er vindt geen interne ventilatie plaats. Het voldoet 

ruimschoots aan alle nieuwste normen en is op dit moment vanwege Corona op 

maximaal ingesteld. Dat houdt in dat er meer geventileerd wordt dan dat officieel 

noodzakelijk is. Na schooltijd blijft de ventilatie tot 19:30 uur doorgaan, om het 

gebouw goed ‘schoon’ te spoelen.  

 

Overblijf & gym 

De overblijf vindt weer normaal plaats van 11:45 tot 12:45 uur. Op de Potgieter 

en de Narcis Querido was dit voor de vakantie ook al het geval, maar op de 

Meidoorn niet. Er komen 2 vrijwilligers per groep die eten en drinken met de 

kinderen. Ze spelen buiten op het schoolplein en de hogere groepen gaan naar 

het Cremerplein. 

De gymlessen zullen zoveel mogelijk buiten plaats gaan vinden op het 

Cremerplein. Jullie krijgen van de leerkracht te horen op welke dagen jullie 

kinderen gym hebben, zodat er rekening gehouden kan worden met kleding en 

schoenen. 



 

 

 

 

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 

Dit 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 werkt nauw samen met de school. 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 18 augustus    Eerste schooldag 2020-2021 

Woensdag 2 september Info-ochtend groepen 1&2 (virtueel) 

Donderdag 3 september Info-ochtend groepen 3 t/m 5 

(virtueel) 

Vrijdag 4 september Info-ochtend groepen 6 t/m 8 

(virtueel) 

Maandag 7 t/m vrijdag 11 september Kennismakingsgesprekken (virtueel) 

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

