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Eerste week
De eerste week zit erop en wat is het fijn om de kinderen weer op de Annie te
mogen ontvangen. Heerlijk dat er weer kinderen in de supermooie school
rondlopen, want die brengen weer levendigheid. En ontzettend fijn om weer met
z’n allen in 1 gebouw te zitten! Gisteren heb ik bijvoorbeeld weer even geholpen
bij de kleuters, omdat dat gewoon weer kan zonder naar een andere locatie te
moeten fietsen. Goed 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. Onderaan de nieuwsbrief
staat de trailer voor jullie klaar. De volledige film zal volgende week af zijn en
met jullie gedeeld 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.
Ik heb contact gehad met de gemeente met de vraag of de straat een half uur
afgezet kan worden op het moment dat de school uitgaat. Helaas kunnen ze daar
niet aan meewerken en is ons verzocht op zoek te gaan naar een andere
oplossing. Het schoolplein is te klein om alle ouders te laten wachten, dus
hebben we het volgende bedacht: iedere groep krijgt een hoek in de buurt
toegewezen waar de leerkracht met de kinderen naartoe lopen.

Hierdoor ontstaat er meer spreiding. Het voordeel is dat jullie de leerkracht ook
zien en vice versa. Dat is wel zo fijn! Dit proberen we een week en dan kijken we
hoe dat gaat. Voor de groepen 1 t/m 3 blijft het zoals het is.
Waar je vanaf maandag je kind op kan halen, staat in onderstaand schema.
Broertjes en zusjes blijven bij de leerkracht totdat ze opgehaald zijn. De opvang
staat op het schoolplein en de kinderen worden daar afgegeven voordat er naar
de ophaallocatie gelopen wordt met de groep.

Bericht vanuit de gymzaal
In de vernieuwde Annie hebben wij ook een prachtige nieuwe gymzaal, waar alle
groepen gebruik van gaan maken. Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen
we ook binnen weer veilig en verantwoord met de kinderen gymmen, mits de
kinderen vóór en na de les goed handen wassen. Omdat we weer intensief gaan
bewegen, gaan alle kinderen vanaf groep 3 douchen na afloop van de gymles,
zodat zij weer heerlijk fris in de klas zitten. Jullie begrijpen dat we de nieuwe
vloer graag schoon willen houden, daarom vragen we alle kinderen in het nieuwe
jaar schone gymschoentjes te dragen.
Nog even alle gym afspraken op een rijtje:
•

Het dragen van gymkleding is verplicht.

•

Een korte of makkelijk zittende broek (zonder ritsen!) en T-shirt of gympakje
voldoet.

•

Gymschoenen (met rubberzool) zijn voor de hygiëne en zijn verplicht.

•

Evenals het douchen na afloop van de gymles. Hiervoor nemen de kinderen
een handdoek mee. We hebben op school aparte kleedkamers en douches
voor jongens en meisjes.

•

Kinderen met lang haar dragen hun haar vast, zodat het niet voor de ogen
zit.

•

Kinderen die niet mee kunnen gymmen, hebben een briefje van thuis mee en
blijven bij de meester of juf in de klas.

NB: Bij mooi weer gymmen we soms ook buiten, het is veiliger als de kinderen
op die dag geen slippers of gladde schoenen dragen!
Sportieve groet Meester Yuri en Juf Melina
(Op de volgende bladzijde staat het gymrooster).
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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. 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. Maak
dan een afspraak met de ouder- en kindadviseur Roos Beereboom. 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 0640022246 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!

Bericht van groep 6B

Beste ouders, dit zijn Chris en Saffron.
Wij hebben laatst taal gedaan. En het thema is Amsterdam.
Op deze foto zie wat kinderen hebben meegenomen. Bijvoorbeeld, een Ajax
sjaal, bal, boeken en een vlag.
De leukste les ging over het huis met de hoofden. Een dienstmeisje die hele erge
dingen deed met rovers. We moeste luisteren naar het verhaal en we moesten
we schrijven in ons schrift.
Dankje voor het lezen.
Van Chris en Saffron. 😊😊😊

Slapen groepen 8
Omdat de groepen 8 vorig schooljaar, vanwege Corona, geen kamp en
eindmusical hebben gehad en ook nog eens afscheid moesten nemen in een
ander gebouw, mochten ze bij hoge uitzondering slapen op de Annie.
Dat is gisteren gebeurd. Ze hebben een hele leuke avond gehad, samen met juf
Ilanit, juf Leontine, juf Melina en juf Sacha. Fijn dat de kinderen toch nog op een
leuke manier afscheid konden nemen van hun eigen school.
We wensen ze allemaal een hele goede start op hun nieuwe school!

Belangrijke data:
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)

