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Na de herfstvakantie 

Tijdens de herfstvakantie is er het een en ander gebeurd, waarvan ik jullie graag 

op de hoogte wil stellen middels deze extra nieuwsbrief. Verder ook het 

programma van de ouderavond van dinsdag aanstaande, dat hierna beschreven 

staat. De avond verloopt niet via Teams, zoals eerder aangekondigd, maar via 

Zoom. Dit medium is makkelijker in gebruik en kan via een link en een 

wachtwoord gedeeld worden, i.p.v. dat ik alle mailadressen in moet voeren voor 

Teams (en dat zijn er behoorlijk veel 😉). 

 

We weten allemaal dat de regels aangescherpt zijn omdat de besmettingen in 

snelle vaart toenemen; vooral in Amsterdam. Dat houdt ook in dat wij met z’n 

allen nog meer alert moeten zijn en het heel belangrijk is om de regels na te 

leven. In de bijlage een overzicht van de Coronaregels voor gezinnen met 

kinderen van het RIVM. Zijn jullie in de herfstvakantie naar een oranje gebied op 

vakantie geweest (dat is bijna heel Europa, check het op de site van de RIVM), 

ga dan na thuiskomst 10 dagen in quarantaine. De kinderen mogen wel naar 

school komen, mits ze geen klachten hebben.  

 

De leerkracht die voor de vakantie positief getest was, voelt zich (helaas) nog 

niet fit genoeg om te komen werken. Een andere leerkracht zit 10 dagen in 

quarantaine omdat ze in aanraking is geweest met een positief geteste persoon. 

Zij zal t/m donderdag aanstaande thuis moeten blijven. Verder hebben we ook 

nog te maken met een leerkracht die wegens persoonlijke omstandigheden de 

aankomende periode afwezig zal zijn. Al met al een hele uitdaging om alle gaten 

te vullen, maar we zijn druk bezig om het op te lossen. De individuele groepen 

zijn al op de hoogte gesteld. 

 



 

 

Ik krijg van ouders regelmatig het verzoek om gespreide tijden voor het uitgaan 

te gaan hanteren om de drukte voor school te beperken. Als ik per 2 groepen 

een tijdsslot van 5 minuten aanhoud, kost het in totaal 25 minuten om de school 

uit te laten gaan. De ervaring leert, dat het daardoor niet rustiger wordt rondom 

school; ouders blijven hangen om te wachten op broertjes en zusjes of om te 

praten met andere ouders/de leerkracht. Voor leerkrachten is het bijna 

onmogelijk om precies op dat tijdslot van 5 minuten buiten te staan met de 

groep; het is nogal een opgave om alle kinderen op hetzelfde moment klaar te 

hebben om naar buiten te gaan. Op de Potgieter hadden we ook gespreide 

tijden, maar dat leidde niet tot minder drukte rondom de school.  

Beter is om met z’n allen af te spreken je in je eentje naar school komt om je 

kind(eren) op te halen en daarna meteen weg te gaan, dus niet te blijven 

hangen. Maak ruimte voor de leerkracht en de kinderen, zodat ze veilig naar hun 

toegewezen hoek kunnen lopen (zie nogmaals bijgevoegde plattegrond).  

Houdt echt die 1,5 meter afstand tot elkaar aan en gebruik eventueel 

mondkapjes. Spreek elkaar aan als dat niet gebeurt.  

 

Ik snap dat het fijn is om elkaar even te kunnen spreken, maar doe dat niet voor 

de school. Dat is helaas nu even niet anders en dat is voor iedereen vervelend. 

Ga ergens anders naartoe (Staringplein/Cremerplein) of spreek apart met elkaar 

af. Leerkrachten zijn bereikbaar via de mail of de Parro app (binnen schooltijd). 

 

  



 

 

Ouderavond 20 oktober 

De ouderavond zal online plaatsvinden via Zoom.  

Via onderstaande gegevens en link kan je deelnemen:  

Topic:  Ouderavond 20 oktober 

Time:  Oct 20, 2020 20:00 Amsterdam 

 

Join Zoom Meeting: 

https://zoom.us/j/94604800855?pwd=WTRQU0dTU0FHZU5lc0o1Ump3NEIvUT09  

Meeting ID:  946 0480 0855 

Passcode:   2b5hrg 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

20:00 uur Opening ouderavond door Arwen Bergfeld. 

20:10 uur Voorstelronde: 

1. Managmentteam: onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator 

en de intern begeleider. 

2. Oudergeleding van de MR (OMR): twee zittende leden en één 

nieuw lid. 

3. De ouderraad: wie zitten erin en wat doen ze. 

4. Het ouderfonds ‘Vrienden van de Annie’: wie zitten erin en wat 

zijn de plannen. 

20:30 uur Jaarplan van de Annie door Arwen Bergfeld. 

20:45 uur  De nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. Informatie en een 

  filmpje van leerlingen. 

21:00 uur Afsluiting ouderavond met een kleurrijke verrassing en de 

mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat. 

 

 

https://zoom.us/j/94604800855?pwd=WTRQU0dTU0FHZU5lc0o1Ump3NEIvUT09

