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Lentekriebels  

Ook dit jaar doen we weer mee met de week van de lentekriebels. Deze week 

vindt plaats van 15 t/m 19 maart. In alle groepen geven we een week lang les 

over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Dit jaar is het thema: 'seksuele en gender diversiteit'. Zo kan elk kind zichzelf 

zijn op de Annie en draagt het onderwijs bij aan een samenleving waarin 

iedereen wordt geaccepteerd.  

 

Fietsen achterpoort 

De achterpoort wordt bij het brengen en het halen van kinderen geblokkeerd 

door fietsen die daar geparkeerd worden door de ouders. Hierdoor is het lastig 

om de school binnen te komen en is het afstand houden tot elkaar erg moeilijk. 

Vandaar het verzoek om de fietsen wat verder van de poort neer te zetten (op 

het pleintje of aan de overkant), zodat iedereen voldoende ruimte heeft om op 

een veilige manier de school binnen te komen. Alvast bedankt voor jullie 

medewerking! 

 

Donatie van het ouderfonds: vrienden van de Annie 

We hebben een hele mooi nieuwe muziekinstallatie gekregen van de Vrienden 

van de Annie. Daar zijn we ontzettend blij mee en we hopen in de toekomst weer 

gezamenlijke openingen te kunnen organiseren waarbij we deze installatie 

kunnen gaan gebruiken. We hebben ‘m al even getest en de kleuters hebben 

heerlijk staan dansen in de schoolzaal! 

 



 

 

 

  



 

 

 

Bereikbaarheid Roos OKA 

Roos Beereboom, de ouder-kind-adviseur gekoppeld aan onze school, was 

voorheen op de woensdagochtend op school aanwezig voor ouders die behoefte 

hebben aan ondersteuning/advies bij de opvoeding van hun kind. 

Zij is voor jullie nog steeds beschikbaar op de maandag t/m donderdag via de 

mail (r.beereboom@oktamsterdam.nl) of telefonisch (06-40022246). Dus maak 

je je zorgen om je kind, heb je vragen wat betreft de opvoeding, neem dan 

contact op met Roos. Als zij je niet kan helpen, kan ze je door verwijzen naar de 

juiste instanties/personen. Hierbij de link naar een filmpje over het ouder-kind-

team om een goed beeld te krijgen van wat zij allemaal kunnen doen: 

https://youtu.be/aM92PJzyc8I  

 

Cito toetsen 

Na de vakantie, vanaf maandag 8 maart, zullen we de Cito midden toetsen af 

gaan nemen. Deze toetsen zijn bedoeld om ons onderwijs op een objectieve 

manier te meten; zijn de leerlingen op niveau, groeien ze en moet er aan een 

bepaald onderwerp extra aandacht besteed worden de aankomende periode. 

Deze toetsen zijn geen beheersingstoetsen en worden dus ook niet geoefend. 

Hieronder een stuk tekst die ik online gevonden heb, waar wij als school volledig 

achter staan: 

“Het is niet verstandig om de uitslag op te krikken door een toets te gaan 

trainen. Zo bereik je misschien dat je kind nu een hogere score haalt, maar je 

kind zal zich straks toch zonder constante extra training moeten redden. Het 

blijkt ook dat je een intelligentietest kan foppen door erg veel van deze testen te 

oefenen. Zinloos, want je zult de intelligentie van je kind er niet door verhogen.  

Je vergroot daarentegen wel de kans op een verkeerde keuze voor het 

middelbaar onderwijs. Bij het al dan niet oefenen voor de toets hebben de 

makers van de toets en ouders vaak tegengestelde belangen. Testmakers gaan 

er bij het normeren van de test namelijk niet van uit dat er flink wordt geoefend. 

Kinderen die dat wel doen, vertekenen de uitslag. Op scholen waar het 
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schooladvies zwaarder weegt dan de toets score, is oefenen voor de toets dus 

niet nodig. Dat het schooladvies sowieso de beste voorspeller is van het latere 

schoolniveau van een kind, blijkt uit verschillende onderzoeken. Maar wat nog 

meer helpt, is om niet te veel waarde te hechten aan het moment van 

testafname. Sommige ouders besteden zoveel aandacht aan de voorbereiding, 

dat het kind alleen maar zenuwachtiger wordt. Bovendien verliezen kinderen 

vaak zelfvertrouwen als hun te hoge eisen worden gesteld.” 

Belangrijk is dat de kinderen vol vertrouwen en uitgerust aan de toestweken 

beginnen; dan komt het allemaal goed! Wij als school hebben in ieder geval het 

volste vertrouwen in de kinderen en de leerkrachten en staan voor een goede 

kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Ontbijt 

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief een fotorapportage van het ontbijt dat 

afgelopen weken in de groepen plaats heeft gevonden (het uitgestelde 

kerstontbijt). Het was een enorm succes en de kinderen hebben ervan genoten. 

Bij deze een bedankje voor de ouders die de heerlijke producten hebben 

aangeschaft en afgeleverd hebben op school. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 1 maart   start school 

Maandag 8 maart   start Cito toetsen 

Maandag 15 maart   start week van de lentekriebels 

Maandag 29 maart   rapportageweek 

Vrijdag 2 april   studiedag: leerlingen vrij 

Maandag 5 april   2e paasdag: vrij 

Vrijdag 23 april   Koningsspelen 

Maandag 26 april   start meivakantie (2 weken) 

 

 

 


