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Start van het schooljaar 

We hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijke vakantie en dat ook de 

kinderen opgeladen zijn en zin hebben in een nieuw schooljaar. Wij hebben er 

ontzettend veel zin in en we hebben afgelopen week hard gewerkt om de school 

weer klaar te maken voor de kinderen. 

 

Het wordt een ontzettend leuk schooljaar, waarin de kinderen extra lessen 

muziek, beeldende vorming en drama zullen gaan krijgen. Allemaal gegeven 

door vakdocenten die we ingehuurd hebben. Het hele schooljaar lang zullen de 

kinderen wekelijks muziekles gaan krijgen en per periode om de week drama of 

beeldende vorming. We hebben dit kunnen organiseren vanuit de NPO-

subsidiegelden en we zijn er erg trots op dat het allemaal gelukt is!  

Verder krijgen ze natuurlijk 2x per week gymles van een vakdocent, maar dat 

was altijd al zo. Denk volgende week aan de gymspellen en een handdoek (vanaf 

groep 3). Van de leerkracht krijgen jullie te horen wanneer de groep van je kind 

gymles heeft. 

 

De start ziet er anders uit dan dat we gehoopt hadden. We waren druk bezig om 

schema’s te maken met welke ouders wanneer de school in mochten komen, 

maar bovenschools is besloten om de ouders nog niet de school binnen te laten 

tot 20 september als (naar verwachting) de 1,5 meter regel losgelaten gaat 

worden. Het is namelijk niet te doen om die 1,5 meter binnen het schoolgebouw 

aan te houden met een groep ouders en zeker niet in de klas. Vandaar ook dat 

de informatieochtenden (8, 9 & 10 september) verplaatst gaan worden, want wij 

willen jullie weer in de klas ontvangen en niet online. Wanneer dat wordt, laat ik 

jullie tegen die tijd weten. De kennismakingsgesprekken die in de week van 13 



 

 

 

september gepland staan, gaan wel gewoon door en dan kunnen we jullie 

gespreid live op school ontvangen! 

 

De schooltijden zijn weer terug naar normaal, omdat de cohortering opgeheven 

is. In de ochtend gaan de deuren om 08:15 uur open en de lessen starten om 

08:30 uur. Zorg ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn, want niets is zo 

vervelend als te laat komen; kinderen vinden dat zelf heel naar en voor de 

leerkracht (en de groep) is het storend. De school gaat gewoon weer om 14:45 

uur uit. De ouders zijn ook weer welkom op het schoolplein, maar houd wel de 

1,5 meter tot elkaar aan en kom alleen om drukte op het plein te voorkomen.  

De in- en uitgang van de kleuters blijft aan de zijkant, net als de ingang van de 

groepen 3 (andere zijkant). De groepen 4 t/m 8 kunnen via de hoofdingang naar 

binnen komen. De poorten zijn weer voor iedereen toegankelijk en je kan via het 

schoolplein naar de juiste ingang lopen. 

 

 

Gezond eten/drinken 

We willen graag een gezonde school zijn en dus zijn we een voorstander van 

gezond eten en drinken. “Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft 

voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen wordt een 

belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de 

gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of 

uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren”.  

Geef de kinderen dus geen snoep/koekjes mee naar school, maar gezond eten 

zoals fruit en groenten waar ze ook van kunnen snoepen. Wat drinken betreft is 

een fes water het beste en dat drinken de meeste kinderen op school gelukkig al.  

Trakteren en de klassen langs gaan mag gelukkig weer! Wat de traktatie betreft: 

zo gezond mogelijk. Er zijn genoeg leuke en gezonde traktatie ideeën te vinden 

op het internet. Houd het wel klein: 1 ding trakteren en niet zakken vol of 

grotere cadeautjes; het moet leuk blijven. Ook de juffen en meesters waarderen 

een gezonde traktatie! 



 

 

 

Boeken 

Heb je boeken thuis die niet meer gelezen worden door de kinderen en kunnen 

ze nog wel even mee? De schoolbieb heeft altijd behoefte aan nieuwe leuke 

boeken, dus doneer ze aan school! We hebben al een heleboel leuke boeken 

ontvangen waar de kinderen op school weer plezier van kunnen hebben.  

 

 

Oproep voor knutselmateriaal 

Wij hebben behoefte aan kranten, tijdschriften, wc rollen en Griekse yoghurt 

emmertjes. Bewaar ze, maak het schoon en lever het in (er staat een bak in de 

hal). Dan kunnen we weer volop creatief aan de slag! 

 

 

Methodes 

We starten dit schooljaar met een nieuwe methode voor rekenen: Pluspunt. 

Verder hebben we besloten om door te gaan met de methode voor 

wereldoriëntatie Blink. Dat betekent dat we 2 oude methodes over hebben en het 

zomaar weggooien vinden we zonde als het nog gebruikt kan worden. Voor 

Nederlandse begrippen zijn de methodes te verouderd, maar misschien hebben 

ze er in Suriname wel wat aan. Het kost alleen ontzettend veel geld om de 

methodes daar te krijgen. Via een organisatie schijnt niet te werken, omdat de 

boeken niet op de scholen aankomen (logistiek probleem). Wij willen kijken of 

we het zelf kunnen organiseren en direct naar een school kunnen sturen. 

Hiervoor zijn we zijn op zoek naar ouders die ons hierbij kunnen helpen. Heb je 

connecties, ideeën en de motivatie/tijd om dit op te pakken? Laat het dan even 

weten! Stuur een mail naar directeur@amgs.net  
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Pak je kans - hulp bij schoolkosten 

Bericht vanuit de Gemeente Amsterdam: 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, 

maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente 

Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen. 

Scholierenvergoeding 

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U 

mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis 

schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om 

spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 

U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool. 

U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 

Gratis laptop of tablet basisschool 

Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet 

aanvragen. 

Gratis laptop of tablet middelbare school 

Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet 

aanvragen. 

Reiskostenvergoeding middelbare school 

U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer 

moet reizen naar de middelbare school. 

Aanvragen regelingen Pak je kans 

U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website: 

www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw kind naar meer 

informatie over de regelingen. 

Hulp nodig bij het aanvragen 

Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar de meester of juf 

van uw kind. 
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Belangrijke data 

Maandag 23 augustus  Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

Woensdag 8 september  Info ochtend OB: vervalt (nieuwe datum volgt) 

Donderdag 9 september  Info ochtend MB: vervalt (nieuwe datum volgt) 

Vrijdag 10 september  Info ochtend BB: vervalt (nieuwe datum volgt) 

Maandag 13 september  Week van de kennismakingsgesprekken 

Woensdag 22 september  Studiedag 1: leerlingen vrij 

Maandag 27 september  Start week tegen het pesten: #Doeslief 

Maandag 4 oktober  Dag van de leraar 

Woensdag 6 oktober  Opening Kinderboekenweek 


