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NPO gelden
We zijn goed gestart dit schooljaar! Er zijn best wel wat dingen anders, zoals het
regelmatig werken met halve groepen; dan kan de leerkracht extra aandacht
besteden aan een klein groepje kinderen. Dit kunnen we organiseren, doordat de
groepen 3 t/m 5 deze periode beeldende vormingslessen (bevo) krijgen op
woensdag of vrijdag. De groepen 6 t/m 8 krijgen deze periode dramalessen op
de dinsdag. De volgende periode (na de herfstvakantie draait dit om). Verder
hebben de kinderen twee keer per week gym: 1x met hun eigen groep en 1x met
de helft van de parallelgroep, dus de heft van groep A met de helft van groep B.
Vanaf volgende week krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 muzieklessen
op maandag of donderdag, ook met de halve parallelgroepen samen. Heel fijn
dat dit allemaal gelukt is en dat we gebruik kunnen maken van vakdocenten!
Hieronder al een paar foto’s van de eerste kunstwerken gemaakt tijdens de bevo
lessen:

De onderbouw heeft de hele week ondersteuning van Melissa, die de
leerkrachten in de groepen bijstaat.
We hebben ook extra ondersteuning in kunnen kopen op het gebied van rekenen
en lezen. Khatchik verzorgt de ondersteuning op rekengebied op de dinsdag en
de donderdag. Janneke geeft leesondersteuning op maandag en dinsdag. De
kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden door de intern begeleiders
geselecteerd en de focus ligt op het wegwerken van achterstanden opgelopen
door de Coronacrisis. Daar is het extra geld ook voor bedoeld. Als jouw kind
daarvoor in aanmerking komt, krijg je een mail van één van de intern
begeleiders (Malou Lisser of Sabine Mak).

Hulp Anniebieb gezocht
De expertgroep leesbevordering is hard bezig met het reorganiseren van de
verschillende bibliotheekruimtes op school. De boeken zijn uitgezocht, er zijn
nieuwe boeken aangeschaft en we werken vanaf dit schooljaar met
kleurencodes. Hierdoor kunnen de kinderen de boeken beter terugzetten, maar
belangrijker: ze kunnen makkelijker op zoek naar een boek dat bij hun past.
De verschillende thema’s zijn:
•

Fantasie boeken

•

Griezel en avontuurboeken

•

Sportverhalen

•

Dieren en natuurboeken

•

Grappige boeken

•

Boeken over de wereld

•

Boeken over geschiedenis/oorlog

•

Besties boeken

•

Weetjes boeken

•

Boeken die lekker lezen als je dyslectisch bent

Om dit allemaal te organiseren hebben we hulp nodig: bij het netjeshouden van
de biebruimtes, het stickeren van de boeken, maar ook om mee te denken over
het bevorderen van het lezen op school. Heb je affiniteit met boeken en dus met
lezen, geef je dan op bij Leontine van Donkelaar (l.vandonkelaar@amgs.net)

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang is weer gestart en ik had aangegeven dat er foto’s
van de medewerkers per groep aan jullie verstuurd zouden worden, zodat jullie
op de hoogte zijn wie er overblijft met jullie kinderen. Er zijn nog een aantal
mensen op vakantie of zitten in quarantaine, waardoor het nu per dag even
passen en meten is. Zodra iedereen er weer is en het duidelijk is wie op welke
groep staat, zal dit met jullie gecommuniceerd worden via de Parro app.

Verwonderwijs
Zoals bekend is Hester Monster niet meer werkzaam bij ons op school. Zij werkte
vorig schooljaar met groepjes kinderen die behoefte hadden aan extra uitdaging:
Uitblinkers. De naam was gekoppeld aan de methode Blink, omdat het de
bedoeling was dezelfde thema’s aan te houden. Na evaluatie bij de leerkrachten
en de kinderen, hebben we besloten de koppeling met Blink los te laten en een
nieuwe naam te bedenken. We hebben Elmer kunnen strikken om de lessen te
gaan geven en daar zijn we ontzettend blij mee. Hij heeft ook de naam bedacht:
Verwonderwijs! Op de volgende bladzijde stelt Elmer zich aan jullie voor.

Beste allen,
Mijn naam is Elmer Roze, vader van Nova en Senn die in groep
2 en 3 zitten op De Annie. Na acht jaar leiding gegeven te
hebben aan Nederlandse scholen in het buitenland (Vietnam,
Rwanda en Kazachstan), ben ik weer neergestreken in
Amsterdam en het is hartstikke fijn om weer hier te zijn.
Zeker nu ik bijzonder leuk werk ga doen op deze school.
Met veel enthousiasme ben ik van start gegaan met het geven van
Verwonderwijs op De Annie. Ik werk op dinsdag en donderdag buiten de klas
met leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Ik heb ervaring met deze
doelgroep, want in Amsterdam-Oost heb ik een paar jaar iets soortgelijks gedaan
op twee verschillende scholen. Het plan is om de leerlingen te boeien met onder
meer wetenschap, wiskunde, geschiedenis, toekomstkunde en filosofie.
Bovendien sta ik altijd open voor suggesties vanuit de groep. Ik ambieer dat de
kinderen leren wat ze willen leren.
Het is natuurlijk superleuk om deel te nemen aan de Verwonderwijslessen, maar
er moet ook hard gewerkt worden. Wekelijks geef ik pittige opdrachten mee, die
in de klas, naast al het reguliere werk, afgerond moeten worden. Er wordt tevens
van mijn leerlingen verwacht dat ze het Verwonderwijs naar hun eigen klas
brengen door geregeld presentaties te geven over de behandelde stof.
Het wordt een mooi jaar.
Veel groeten,
Meester Elmer

Gevonden voorwerpen
Het is de start van het schooljaar, maar de gevonden voorwerpenkist puilt al
helemaal uit. Vandaar dat we het volgende week dinsdag en woensdag onder de
poort uit zullen stallen. Dus, mis je iets: kijk dan tussen deze spullen. Wat na
woensdag niet opgehaald is, gaat naar de kledingbak.

Het schoolplein
Het is hartstikke gezellig dat jullie weer het plein op mogen komen, maar ik wil
ook een aantal dingen benoemen. Honden mogen niet het schoolplein op; niet
iedereen vindt dat prettig en het plein moet fijn zijn voor alle kinderen en ouders
van de school. Roken is niet toegestaan op het schoolplein; alle schoolpleinen
zijn sinds 2020 rookvrij. Voor de vakantie heb ik aangegeven om niet meer op de
step naar school te komen als dat niet nodig is. We merken dat er weer heel veel
stepjes bij de voordeur komen te staan (achter de bank). Kom je wel met de
step? Zet ‘m dan bij de fietsen. Vanaf maandag staan er in de ochtend
mediatoren bij de fietsen om ervoor te zorgen dat die niet allemaal aan het begin
neergezet worden, zodat de rest er ook nog door kan.
De buren hebben last van het lawaai dat natuurlijk bij een school hoort, dat
begrijpen zij ook. Maar we kunnen wel een beetje rekening met elkaar houden.
Het verzoek is dan ook om niet te lang bij de school te blijven hangen voor de
deuren van de buren. Wil je nog even kletsen? Ga dan naar het Staring- of het
Cremerplein. Dank jullie wel voor het begrip.

Annietruien/t-shirts
Ik zie al een heleboel kinderen met een Annietrui of t-shirt lopen, maar ik krijg
ook nog veel vragen of ze nog besteld kunnen worden. Ik heb goed nieuws: dat
kan! De zeefdruk is nog even voor ons beschikbaar (circa 2 weken), dus
bestellen kan nog! Hoe? Dat kan je lezen in de bijlage die ik meestuur met deze

nieuwsbrief. De opbrengsten gaan deels naar het ouderfonds, waar de school
weer van profiteert, maar we helpen Loenatix hier ook mee! Een win-win situatie
dus.

Belangrijke data
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

