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Week tegen pesten 

Volgende week is het de week tegen het pesten: ‘Doeslief’.  

Iedereen weet welke verschrikkelijke gevolgen pesten kan hebben op een kind of 

groep. Op de Annie gaan kinderen over het algemeen met veel plezier naar 

school, om dit zo te houden besteden we volgende week extra aandacht aan het 

onderwerp pesten. 

 

 

Kinderboekenweek  

Op woensdag 30 september gaat de Kinderboeken week van start. Dit jaar is het 

thema van de Kinderboekenweek: ‘En toen?’ Dit jaar staan kinderboeken met als 

thema geschiedenis in de schijnwerpers. Om dit thema tot leven te laten komen, 

mogen de kinderen deze dag verkleed als een geschiedenisheld naar school 

komen. We kijken uit om Einstein, dino’s, oermensen, uitvinders etc. te 

verwelkomen op de school.  

Op woensdag 30 september zal de Kinderboekenweek met een feestelijke 

opening op het plein worden geopend; helaas zonder ouders. Er zal een 

filmpje/foto’s via Parro verstuurd worden van deze feestelijke gebeurtenis. 

De rest van de week zal er in de klassen extra aandacht worden besteed aan 

lezen. Leerkrachten lezen voor, kinderen van de hogere groepen lezen de lagere 

groepen voor, kinderen vertellen over hun favoriete boek, we knutselen aan de 

hand van het thema en schrijven misschien zelf wel geschiedenis. De groepen 8 

zullen aan het eind van de week een nieuwsbrief versturen aan de ouders. 

Mochten jullie zelf met de kinderen aan de slag willen gaan met het thema van 

de Kinderboekenweek, dan is deze site heel handig:  

https://www.oba.nl/agenda.kinderboekenweek.html 

Het wordt een week vol leesplezier waar de leerkrachten en kinderen naar 

uitkijken!  

https://www.oba.nl/agenda.kinderboekenweek.html


 

 

 

Muzieklessen 

De Annie is een school waar kunst & cultuur hoog in het vaandel staat; 

muziekonderwijs is hier een onderdeel van. Ook dit jaar krijgen de groepen 3 

t/m 8 één keer in de twee weken muziekles van een vakdocent.  

Deze muziekles wordt verzorgd door de Muziekschool Amsterdam.  

In de groepen 3 & 4 komt Meester Tim, die zichzelf begeleidt op gitaar, en in de 

groep 5 t/m 8 komt Juf Laureen muziek/theaterles geven.  

Deze lessen zijn de afgelopen week gestart. 

 

 

Naschoolse sportactiviteiten 

Door een tekort aan trainers kan de naschoolse activiteit Hockey voor de 

groepen 3,4,5 jammer genoeg niet doorgaan. Er zal nu een naschoolse activiteit 

Turnen plaatsvinden voor deze leeftijdsgroep. De kennismakingslessen onder 

schooltijd voor Turnen & Freerunnen starten in de week van 28 september.  

Zo kunnen de kinderen tijdens de gymles ervaren of ze de aangeboden sport 

leuk vinden en deel willen nemen aan deze naschoolse activiteiten, die 

plaatvinden in de gymzaal. 

 

Turnen      Freerunnen 

Groep 3 t/m 5     Groep 6 t/m 8 

Maandag 15.00-16.00 uur   Dinsdag 15.00-16.00 uur 

19 oktober - 7 december    20 oktober – 8 december 

 

Inschrijven kan enkel online vanaf 28 september op 

www.naschoolseactiviteiten.amsterdam  

 

  

http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/


 

 

 

Update Corona 

Vanaf maandag aanstaande kunnen leerkrachten met voorrang getest worden. 

Als het goed is, krijgen ze dezelfde dag nog de uitslag van de test.  

We hopen hierdoor dat het aantal kinderen dat thuis onderwijs volgt, omdat de 

leerkracht getest moet worden, behoorlijk omlaag zal gaan. 

 

Als er iemand in het gezin positief getest wordt op Corona, dat dan graag 

doorgeven aan de leerkracht en aan de directie (a.bergfeld@amgs.net). Er wordt 

een melding gemaakt van het bestuur hierover, zodat er een goed beeld is van 

alle scholen en de ontwikkelingen. Ook wordt de groep van dat kind ingelicht, 

zodat de andere kinderen van die groep in de gaten gehouden kunnen worden. 

Als één van de kinderen uit de groep koorts krijgt, is het belangrijk om contact 

op te nemen met de GGD en de school. De GGD heeft ons trouwens verzekerd 

dat de besmetting van kind op kind of kind op volwassenen nauwelijks 

plaatsvindt en dat als een kind ziek wordt, dat eerder komt door een besmetting 

van een volwassene op dat kind.  

 

De GGD informeert het betreffende gezin over de te nemen stappen en de tijd 

dat het gezin in quarantaine moet gaan. We zorgen ervoor dat de spullen die de 

kinderen nodig hebben om thuis aan de slag te kunnen gaan, bij de gezinnen 

terecht komen. De leerkracht zal deze kinderen zo goed mogelijk ondersteunen 

in deze periode. 

 

Vanavond volgt er een persconferentie met extra maatregelen die voor 

Amsterdam gaan gelden. Het is niet de verwachting dat er een wijziging voor 

scholen zal zijn. 

 

 

  

mailto:a.bergfeld@amgs.net


 

 

 

 

Belangrijke data:  

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) 

Maandag 19 oktober    Studiedag: kinderen vrij 

Dinsdag 20 oktober    Ouderavond (virtueel) 


