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Personeel
Vanaf januari start de instroomgroep voor kinderen die vanaf dat moment 4
worden. Het is altijd weer een hele klus om een leerkracht te vinden halverwege
het schooljaar, maar het is gelukt! Oud-collega Roos Dijk komt na de
kerstvakantie 2 dagen terug bij ons op school. Zij zal naast juf Marijn en juf
Sophie in beide groepen 3 komen te staan. Juf Wieke, die nu haar LIO-stage in
groep 3B doet, is in januari klaar met haar opleiding en komt dan 2 dagen extra
bij ons op school werken (nu werkt zij 2 dagen). Zij zal voor de instroomgroep
komen te staan.
Juf Sacha gaat een nieuwe uitdaging aan: zij gaat per 1 februari naar Singapore
om daar op de Hollandse school te gaan werken. Fantastisch voor haar, maar
jammer voor ons, want we raken een goede en fijne leerkracht kwijt. Gelukkig
hebben we een nieuwe ervaren leerkracht gevonden die graag bij ons wil komen
werken: Sabine Mak. Zij start per 1 februari bij ons op school en zal voor groep
geel komen te staan. Ook zij werkt 4 dagen, dus we zijn nog op zoek naar
iemand die 2 dagen een kleutergroep wil draaien. Weet je iemand, geef het dan
aan mij door!
Bericht van juf Sacha:
Beste ouders en lieve kinderen,
Zoals sommigen misschien al hebben gehoord ga ik na 3,5 jaar de Annie
verlaten. En dat is niet zomaar. Er is een geweldige kans op mijn pad gekomen
die ik niet kon laten gaan. Ik ga per 1 februari 2021 werken op de Hollandse
school in Singapore! Een geweldig avontuur en een supertoffe uitdaging. Het is
een jeugddroom die nu uitkomt; als expat gaan werken en wonen in het verre
buitenland.

Ik neem afscheid met een lach en een traan. Een lach vanwege deze te gekke
baan in een bruisende stadstaat, waar de aapjes na schooltijd het schoolplein
schijnen over te nemen en ik tijdens vakanties Azië en Oceanië verder kan gaan
ontdekken. Maar ook is er een traan, omdat ik de Annie, het team, jullie als
ouders, maar vooral ook alle kinderen ga missen. In het bijzonder mijn huidige
groep geel en alle drie de groepen geel die ik hiervoor les heb mogen geven.
Ik ben heel blij dat ik op de Annie heb mogen werken. Vanaf dag één van mijn
leerkracht carrière, 12 jaar geleden, heb ik vele geweldige verhalen gehoord over
de Annie. Het was zogezegd echt een school voor mij. Alles hiervan bleek waar.
Na 3,5 jaar denk ik terug aan een supermooie tijd waarin ik alles heb kunnen
doen wat ik wilde aan te gekke lessen geven, grote (creatieve) projecten doen
en een prachtig goed doel steunen samen met jullie. Ik kan in alle eerlijkheid
zeggen dat mijn Annie tijd ‘de kers op de taart is’ voor wat betreft mijn
leerkracht carrière in Nederland. Ik ben jullie, de kinderen en het toffe Annie
team daar heel dankbaar voor.

Annietheater
Auditie Annietheater
In 2021 komt er – zoals vanouds – weer voorstelling van het Annietheater.
En wel op vrijdag 11 juni om 14.00 uur op het schoolplein (afhankelijk van de
staat van het Coronavirus zal deze voorstelling met of zonder de aanwezigheid
van ouders worden uitgevoerd).
De repetities starten op woensdag 27 januari.
De kinderen die nu bij juf Wilma in de NSA Theater zitten, kunnen zich hiervoor
mondeling bij haar opgeven voor het eind van de cursus.
Maar … er is ook nog plek voor nieuwe kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Speciaal
voor hen houdt Wilma Bakker een auditie op woensdag 13 januari van 12.3014.00 uur in de Aula.

Je kunt je hiervoor opgeven door vóór 10 januari een mailtje te sturen naar:
Kenc@amgs.net.
Vermeld hierbij de volgende gegevens volledig:
Voor- en
achternaam

Groep

06- nummer

mailadres ouder(s)

Grijp deze kans en doe mee!

-----------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
Marcia Hexspoor
Coördinator K&C & Naschoolse Activiteiten voor
De Annie M G Schmidt, De Zeeheld & De Spaarndammerhout
Werkdagen: di & wo (AMGS), do (Zeeheld), vrij (Spaarndammerhout).

Halen en brengen
Het is best druk bij de poorten tijdens het halen en brengen. Vooral de
achterpoort wordt regelmatig geblokkeerd door fietsen, waardoor er minder
ruimte is. Dit is niet handig in deze Coronatijd; ruimte om afstand tot elkaar te
bewaren is belangrijk. Het verzoek is dan ook om zowel in de ochtend als in de
middag het gebied rondom de poorten vrij te houden. Fietsen dus niet voor de
poort neerzetten, maar even verderop, zodat iedereen de ruimte heeft om naar
binnen te lopen. Het halen bij de voorpoort is ook erg druk en we merken dat
ouders regelmatig de ruimte voor de poort blokkeren, zodat de kinderen met de
leerkracht er moeilijk doorheen kunnen lopen. Belangrijk om ruimte vrij te
houden voor de leerkrachten en de groepen, zodat die naar hun ophaalplek
kunnen lopen. Dank jullie wel allemaal!

Kerstontbijt
Vrijdagochtend 18 december vindt het kerstontbijt plaats. De school is al
fantastisch versierd door de ouderraad en ook de klassen zijn weer in kerstsfeer.
Het wordt dan ook een sfeervol kerstontbijt en het eten/drinken wordt verzorgd
door de leerkrachten, samen met de klassenouders. Er hoeft die dag dan ook
niets mee gegeven te worden. Leuk als de kinderen mooi gekleed naar school
komen. In de middag is er gewoon school, maar de kinderen mogen thuisblijven.

Waarschuwing
Ik kreeg een bericht binnen dat ik belangrijk vind om met jullie te delen:
“Bij enkele scholen en een Amsterdamse voetbalvereniging zijn er meldingen
binnengekomen dat een vreemde man kinderen snoep heeft aangeboden en
gevraagd heeft om met hem mee te gaan. Deze persoon schijnt soms ook een
labrador pup bij zich te hebben. Rondom de school is dit gelukkig nog niet
voorgekomen, maar belangrijk om de kinderen extra in de gaten te houden en
erop te wijzen nooit met vreemde mensen mee te gaan.”

Tutorlezen
Na de kerstvakantie gaan we in de groepen 3 t/m 8 tutorlezen. Dat houdt in dat
kinderen met een tutor uit een hogere groep samen 1x per week 20 minuten
gaan lezen. Dit om het plezier in het lezen te bevorderen en het leesniveau te
verhogen. De pilot van de afgelopen periode tussen de groepen 8 en de groepen
4 is een groot succes, vandaar dat we dit na de kerstvakantie schoolbreed gaan
organiseren.

Paarse Vrijdag
Vandaag is het Paarse Vrijdag:
“Jezelf zijn is een feestje, en een feestje moet je vieren! Daarom kleuren we op
Paarse Vrijdag alle scholen paars. Jij doet toch ook mee? Door als school of als
klas mee te doen aan Paarse Vrijdag, laat je zien dat iedereen bij jou op school
zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of
op wie die verliefd wordt.”
Een mooi streven, waar wij als school volledig achter staan. Dit jaar kwamen we
pas deze week tot de ontdekking dat het vandaag Paarse Vrijdag is, maar
volgend schooljaar willen we er meer aandacht aan gaan besteden. Dit jaar doen
de basisscholen voor het eerst mee en een aantal groepen op de Annie hebben
hier aandacht aan besteed.

Belangrijke data:
Vrijdag 18 december

Kerstontbijt

Vrijdag 18 december

14:45 uur start kerstvakantie

Maandag 4 januari

Eerste schooldag na de kerstvakantie

Maandag 11 januari

Start toetsweken

Dinsdag 12 januari

Ouderavond 2: pedagogisch klimaat (Let
op! Nieuwe datum:1 week verplaatst).

