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Terugkoppeling studiedag  

Tijdens de studiedag van maandag 19 oktober heeft het team zich onder andere 

gebogen over de uitwerking van verschillende scenario’s bij langdurige 

afwezigheid van de leerkracht. Uitgangspunten daarbij zijn dat de kinderen 

zoveel mogelijk onderwijs krijgen en de leerkrachten zo min mogelijk extra 

belast worden. Het vinden van (goede) inval leerkrachten is in deze tijd zeer 

moeilijk, dus samen (ouders/verzorgers en school) moeten we het doen! Dit zou 

in de praktijk kunnen betekenen dat er voor een deel thuisonderwijs gegeven 

wordt of dat leerkrachten rouleren van klas, om het leed te verdelen. Deze 

scenario’s blijven een richtlijn; we zullen altijd handelen in het belang van het 

kind en de leerkracht. De verschillende scenario’s zullen in de loop van volgende 

week met jullie gedeeld worden. 

 

Verder werd een deel van het team bijgeschoold over de nieuwe wereldoriëntatie 

methode Blink en was er ruimte voor de eigen administratie. De onderbouw heeft 

het nieuwe thema voorbereid (herfst) en is bezig geweest met de oriëntatie op 

een nieuw registratiesysteem. 

 

Ouderavond 

De digitale ouderavond op 20 oktober was een groot succes! Jullie hebben een 

link ontvangen om de opname te bekijken, als je de bijeenkomst gemist hebt of 

als die vol zat (er was een maximum aan het aantal deelnemers). Tijdens de 

ouderavond hebben o.a. de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de 

Vrienden van de Annie zich voorgesteld. Op de vernieuwde website vind je hier 

meer informatie over (https://amgs.net/category/ouders).  

Verder is het jaarplan met jullie gedeeld; in de bijlage de poster met de 

speerpunten van dit schooljaar. Voor meer toelichting kan je het jaarplan lezen 

https://amgs.net/category/ouders


 

 

 

op de site onder het kopje praktische informatie (https://amgs.net/praktische-

informatie/jaarplan-2020-2021)  

 

Corona update 

Vanaf aanstaande maandag gaan er aangescherpte maatregelen van kracht 

wanneer je het schoolgebouw betreedt. Iedere bezoeker draagt in de school een 

mondkapje, desinfecteert bij binnenkomst de handen en scant met de mobiele 

telefoon de QR-code die bij de ingang hangt, zodat bezoekers geregistreerd 

worden. Nog steeds geldt het verzoek om zo min mogelijk in de school te komen, 

om de kans op besmettingen te verkleinen.  

 

Diverse leerkrachten hebben zich afgelopen tijd moeten testen vanwege (milde) 

verkoudheidsklachten. Gelukkig alleen maar negatieve uitslagen! De leerkracht 

die voor de herfstvakantie getroffen was door Corona is nog steeds niet hersteld 

en zit helaas nog thuis.  

 

Sinds de herfstvakantie zijn er 3 ouders/verzorgers positief getest. In totaal zijn 

er dit schooljaar 13 meldingen gedaan van ouders/verzorgers die positief getest 

zijn. 

 

In verband met Corona is het verzoek om niet langs de deuren te gaan met Sint-

Maarten. Vandaar dat er op school ook geen lampionnen geknutseld zullen gaan 

worden. 

 

Workshops inzamelingsactie Moria 

Op 6 november vinden in alle klassen de workshops plaats. Deze staan in het 

teken van bewustwording over de nijpende situatie in het vluchtelingenkamp 

Moria, waar we geld voor gaan inzamelen middels een veiling. De datum van de 

veiling zal op een later moment gecommuniceerd worden en het idee is om de 

veiling online door kinderen te laten doen. 

https://amgs.net/praktische-informatie/jaarplan-2020-2021
https://amgs.net/praktische-informatie/jaarplan-2020-2021


 

 

 

De leerlingenraad heeft een belangrijke rol bij de workshops. Zo helpen zij met 

brainstormen in de klassen over de te maken kunstwerken en leveren zij de 

materialenlijst aan de directie. Na de workshops fotograferen zij de kunstwerken 

voor de veiling.   

 

Week van de Mediawijsheid 

Van vrijdag 6 november t/m vrijdag 13 november is het de Week van de 

Mediawijsheid, met als thema ‘Wat is jouw digitale balans?’. In de klassen wordt 

aandacht besteed aan de beïnvloeding van online media op jouw offline leven. 

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen (kennis vergaren, 

ontspannen met een serie, sporten met een trainingsapp, contact houden met je 

vrienden), maar kunnen ook veel van je vragen (binge-watching, altijd maar 

bereikbaar zijn, jezelf vergelijken met anderen). Hoe kun je media gebruiken om 

gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen?  

 

De Week van de Mediawijsheid is een landelijk initiatief ter bevordering van een 

mediawijze samenleving. Dit is een samenleving waarin veilig en slim wordt 

omgegaan met (digitale) media. Voor meer informatie, ga naar 

www.mediawijsheid.nl.   

 

Blink 

Ik was vandaag even in groep 5B waar het thema ‘Aardse extremen’ van de 

methode Blink afgesloten werd. Dit was zo ontzettend leuk, dat ik het graag met 

jullie wil delen. Ze hebben allemaal een aards extreem gekozen (tsunami, 

vulkanen, aardbevingen, tornado’s en lawines) waarna ze een onderzoeksvraag 

hebben opgesteld. Ze zijn van alles te weten gekomen over dat onderwerp en 

dat delen ze met elkaar door het geven van een presentatie. Ze beoordelen 

elkaar middels een formulier. Heel leuk om te zien, zoals de foto’s op de 

volgende bladzijde wel duidelijk maken! 

http://www.mediawijsheid.nl/


 

 

 

 



 

 

 

Halloween 

Heel veel kinderen waren vandaag (griezelig) verkleed naar school gekomen 

vanwege Halloween. Groep 6B was in de middag omgetoverd tot een heus 

spookhuis, waar je doorheen kon lopen/kruipen. Veel kinderen zijn door de 

tunnel heen gegaan en ook een aantal leerkrachten durfden het aan. Zelf durfde 

ik het uiteindelijk ook aan en ben ik schrikkend en gillend door de tunnel heen 

gekropen! 

 

Zwemdiploma 

In de bijlage informatie voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 die nog geen 

zwemdiploma hebben. Ze kunnen via de Gemeente gratis hun diploma halen. 



 

 

 

 

Belangrijke data:  

Vrijdag 6 november     Workshopronde voor Moria  

Maandag 9 november    Start week van de mediawijsheid 

Woensdag 18 november   Studiedag: kinderen vrij 

Vrijdag 4 december    Sinterklaasfeest 

 


