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Corona
Onderstaande richtlijnen komen van de site van het RIVM
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen)
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag
mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:
•

Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies
van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test
bekend is.

•

Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.

•

Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen
in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.

•

Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies
in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
snuiten en gooi ze daarna weg).

•

Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in
quarantaine (hier is de AWBR strenger in dan de RIVM richtlijnen, omdat de
besmettingen in Amsterdam en dan vooral Amsterdam-West relatief hoog
zijn).

Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met
verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen
koorts hebben. Dit geldt niet als:
•

Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus
heeft.

•

Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

•

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten
testen.

Het herfstseizoen komt eraan, dus dat houdt in dat steeds meer kinderen en
leerkrachten milde klachten krijgen en dus thuis moeten blijven. De leerkrachten
laten zich dan meteen testen, maar er gaan vaak 3 à 4 dagen overheen voordat
de uitslag bekend is. Een lastige situatie. Deze week hadden we al 5 leerkrachten
die thuis moesten blijven en dat aantal zal naar verwachting eerder toenemen
dan afnemen. Vervanging regelen is niet meer haalbaar vanwege het gebrek aan
invalleerkrachten en wordt daarnaast onbetaalbaar voor de school. Tevens zijn
de vervangers die we kunnen krijgen, geen leerkrachten, maar mensen met vaak
een culturele achtergrond. Heel waardevol om af en toe op deze manier creatief
bezig te zijn, maar op de lange termijn is dat niet wenselijk; het onderwijs komt
die dagen stil te liggen. Vanwege deze argumenten hebben we onderstaande
afspraken gemaakt. Wij zijn van mening dat op deze manier het onderwijs het
best gewaarborgd kan worden op onze school.
GROEPEN 3 T/M 8
Leerkracht zit thuis i.v.m. milde klachten en laat zich testen:
•

De 1e dag wordt de groep verdeeld. *

•

De dagen daarna: de kinderen uit die groep blijven thuis.

•

Werkboeken worden aan het eind van de eerste dag mee naar huis gegeven.

•

De leerkracht stuurt per dag via de Parro-app wat die dag thuis gemaakt
moet worden.

•

Per dag roostert de leerkracht tijd in om kinderen instructie te geven en
vragen te beantwoorden via Teams.

* Er kunnen maximaal 2 groepen per dag verdeeld worden. Zijn er dus 3 of meer
leerkrachten tegelijk op de eerste dag afwezig, kunnen niet alle groepen verdeeld
worden. Er zullen dan groepen/kinderen naar huis gestuurd worden.

Kind zit thuis i.v.m. milde klachten en kan zich laten testen:
•

1e dag: één ouder haalt de werkboeken op na schooltijd of de volgende dag
voor schooltijd (in de hal liggen de spullen klaar).

•

De dagen daarna: de leerkracht stuurt per dag het programma via de Parroapp.

•

De leerling maakt zoveel mogelijk het werk thuis met de hulp van ouders.

•

Via Zulu-connect kan er thuis online gewerkt worden met de methode
software.

GROEPEN 1 & 2
Leerkracht zit thuis i.v.m. milde klachten en laat zich testen:
•

De ouders worden via een Parro bericht op de hoogte gebracht en verzocht
kinderen zoveel mogelijk thuis te houden (indien mogelijk).

•

De kinderen die naar school komen, worden over de 3 andere kleutergroepen
verdeeld.

•

Voor de kleutergroepen geldt: er kan maximaal 1 groep verdeeld worden. Bij
2 zieke leerkrachten worden de groep 1 kinderen thuisgehouden.

In de groepen 1 & 2 mogen kinderen met verkoudheidsklachten naar school
komen. Kinderen blijven alleen thuis met koorts en zijn dus ziek. Let op: het hele
gezin moet dan thuisblijven.
Algemene opmerkingen:
•

Als de leerkracht echt ziek is, kan er geen dagprogramma opgesteld worden
en is er dus ook geen instructie.

•

Kinderen die milde klachten hebben en die negatief getest zijn, mogen weer
naar school komen.

We snappen heel goed dat dit iets van jullie vraagt; kinderen kunnen weer thuis
komen te zitten. Maar totdat de capaciteit van het testen verhoogd wordt en de
leerkrachten voorrang krijgen op de uitslag, zien wij geen andere mogelijkheid.

Kinderen van ouders die werken in een cruciaal/vitaal beroep, worden op school
in een andere groep opgevangen. Dat kan aangevraagd worden door een mail te
sturen naar de directeur, Arwen Bergfeld: a.bergfeld@amgs.net.
Wij doen er alles aan om de school open te houden en de kinderen het onderwijs
te bieden waar ze recht op hebben. Wij danken jullie dan ook voor jullie
medewerking en begrip.

Ventilatie
Bericht van het bestuur over de ventilatie op school:
Zoals u waarschijnlijk uit de media vernomen heeft, is de vraag gerezen in
hoeverre ventilatiesystemen op scholen een risico vormen voor verdere
verspreiding van het coronavirus. Door minister Slob van OCW is een landelijke
commissie ingesteld die zich hiermee bezig gaat houden. Ieder schoolbestuur
heeft de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de
ventilatiesystemen op de eigen scholen en voor 1 oktober a.s. medewerkers en
ouders hierover te informeren. Ook moet er dan een voorstel liggen over hoe
hiermee om te gaan in de komende herfst- en winterperiode.
AWBR neemt deze zorgen heel serieus en heeft daarom de eerste onderzoeken al
laten uitvoeren. De resultaten hiervan tot nu toe geven gelukkig geen aanleiding
om aan te nemen dat het de ventilatiesystemen op de scholen van AWBR
onveilig zijn. Aan de hand van de richtlijnen van minister Slob wordt momenteel
verder onderzoek gedaan en gekeken of er aanvullende maatregelen genomen
moeten worden. Dit onderzoek moet uiteraard zorgvuldig gebeuren en heeft
daarom even tijd nodig. Over de uitkomst wordt u zo spoedig mogelijk
geïnformeerd.

Wij kunnen u alvast melden dat het ventilatiesysteem van onze school wordt
aangedreven door een warmtewiel i.v.m. warmteterugwinning. Er is geen sprake
van recirculatie bij de luchtbehandelingskasten. Er kan sprake zijn van
luchtlekkage. Volgens de adviseur en leverancier is dat nihil. Het advies is dan
ook om het warmtewiel niet uit te schakelen. Als het wiel wel uitgeschakeld zou
worden, krijgen we last van koude in de school en dat is onwenselijk.
Met het oog op belang van optimale ventilatie vanwege Covid-19 hebben we de
kloktijden van de ventilatie-installatie zeer ruim ingesteld, zodat er na en voor
schooltijd ruim voldoende geventileerd wordt.

De Poorten
Zoals jullie allemaal wel hebben gezien, zijn de beide toegangspoorten
weggehaald. Ze worden opgeknapt en komen zo snel mogelijk weer terug.
Tot die tijd staan er tijdelijke bouwhekken die afgesloten kunnen worden.
We zijn erg benieuwd naar het resultaat!

Informatie-ochtend PO-VO
Vanochtend is er iemand van OCO (onderwijs consumenten organisatie) op
school geweest om voorlichting aan groep 8A te geven over de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Ouders waren virtueel aanwezig via Teams en konden via
de chat vragen stellen. De bijeenkomst was een groot succes en de kinderen
hebben goede vragen gesteld. Volgende week is de bijeenkomst voor groep 8B
en in november zal er een bijeenkomst zijn voor de groepen 7 (informatie volgt
tegen die tijd).

Coördinator Akros
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Roos Ansink en wil mij graag voorstellen als de nieuwe Coördinator
van de TSO en de VVE op de Annie M.G Schmidt school.
Voor de TSO zorg ik ervoor dat er genoeg vrijwilligers
en sporters zijn om de pauze voor de kinderen zo leuk
en actief mogelijk te maken.
Ik ben de contactpersoon voor de leerkrachten, de
directie en voor u. Mocht u opmerkingen of tips hebben
kunt u mij via de mail bereiken.
Ik heb in de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan
met verschillende doelgroepen en vind nu veel
uitdaging in deze “combi-baan”, waardoor ik met veel
plezier naar mijn werk ga! In mijn werkervaring heb ik altijd goed moeten
samenwerken en is een duidelijke communicatie erg belangrijk.
Het gehele TSO team en ik hebben er veel zin in en zullen er alles aan doen om
er weer een leuk en gezellig jaar van te maken.
Met vriendelijke groet,
Roos Ansink
r.ansink@akros-amsterdam.nl
0627178379

De Anniefilm
We hebben ons best gedaan om jullie een impressie te geven van onze school.
Een aantal leerkrachten heeft een leuke film in elkaar gedraaid.
Hieronder de link. Geniet ervan en hopelijk kunnen jullie snel de school zelf
komen bewonderen.
https://youtu.be/Qsv94wAlWdU

Belangrijke data:
Maandag 7 t/m vrijdag 11 september

Kennismakingsgesprekken (virtueel)

Maandag 21 september

De week tegen het pesten

Woensdag 30 september

Start Kinderboekenweek

Maandag 5 oktober

Dag van de leraar

Maandag 12 oktober

Start herfstvakantie (1 week)

