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Leerkracht(en) gezocht 

Recent heeft juf Ellen, leerkracht van groep 4b, aangegeven dat ze naar Emmen 

verhuist omdat ze daar een betaalbare woning heeft gevonden. Dat betekent dat 

we per 1 november op zoek zijn naar een vervangende leerkracht voor 5 dagen. 

Een behoorlijke pittige zoektocht in het uitgedunde onderwijsland. Tot nu toe is 

de Annie altijd in staat geweest voldoende en goed gekwalificeerd personeel te 

vinden, maar als een van de laatste scholen in de regio beginnen wij ook het 

effect van het lerarentekort te voelen. Samen met de leerkrachten en de OMR 

zijn we in gesprek om een oplossing te bedenken voor dit probleem. Er liggen 

een aantal scenario’s op tafel en we zijn druk bezig om de best passende 

oplossing te bepalen. Het uitgangspunt is uiteraard dat we deze uitdaging als 

school willen oplossen, zodat niet één klas de dupe is van het huidige 

lerarentekort. De beste oplossing is en blijft natuurlijk een fulltime leerkracht, ter 

vervanging van juf Ellen. Dus hierbij de oproep om in jullie eigen netwerk na te 

gaan of er mogelijke geschikte kandidaten zijn. 

 

 

Workshoprondes 

De eerste workshoprondes zijn geweest en het was een enorm succes! 

De kinderen hebben veel leuke dingen kunnen doen in dat uur en het was weer 

een gezellige boel op school! Hieronder een indruk van de dag: 



 

 

 

 

 

Toestemming voor het delen van beeldmateriaal 

De toestemming die binnen Parro gegeven kan worden (zie vorige nieuwsbrief) 

werkte helaas nog niet. Als het goed is, kan dat nu wel en kan je de 

toestemming via de Parro-app aanpassen. Hieronder nog even de stappen om dit 

te wijzigen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

  



 

 

 

Ouders weer in de school 

De meeste ouders moeten nog even wennen…regelmatig krijg ik nog de vraag: 

“mag ik naar binnen?”. Dat mag dus weer! Ik heb jullie gevraagd om maximaal 

2x per week mee naar binnen te gaan met je kind, om het aantal ouders in de 

school te spreiden. Bij de kleuters is er weer 1x per week een ouderinloop. 

Vanochtend ben ik even bij groep Geel op bezoek geweest tijdens deze inloop. 

Het is ontzettend leuk om de ouders weer in de school te mogen ontvangen! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Studiedag 22 september 

De kinderen waren die dag vrij, maar wij hebben hard gewerkt met z’n allen op 

school! We hebben het gehad over de zorgroute hier op school en leerkrachten 

hebben kunnen sparren over het geven van verlengde instructie. Hoe pak jij dat 

aan? Zo hebben we van en met elkaar kunnen leren. 

 



 

 

 

In de middag zijn we aan de slag gegaan met de ‘grondwet’ zoals het volgens de 

methode Vreedzame School genoemd wordt. Wij hebben het altijd over de 7 

regels van de Annie gehad. Deze regels zijn aan een update toe en daar hebben 

we met z’n allen over nagedacht. Hoe maken we ze weer zichtbaar en duidelijk 

voor de kinderen? Er waren ontzettende leuke ideeën: als rijmpje, zodat het 

goed blijft hangen, de Annie MG (elke letter uit Annie MG staat voor een andere 

regel), een hilarisch filmpje en zelfs een lied. We hebben ook heel veel lol gehad 

samen. Binnenkort wordt dit ook gedaan met de leerlingen van de leerlingenraad 

en dan is het natuurlijk leuk om te zien of zij met dezelfde dingen 

komen…spannend! Het is de bedoeling dat de 7 regels ‘nieuwe vorm’ voor de 

kerstvakantie klaar zijn, zodat we ze met jullie kunnen delen! 

 

 

De week tegen het pesten (#doeslief) 

Afgelopen week was het de week tegen het pesten: #doeslief. In alle groepen is 

aandacht besteed aan het pesten en vooral het voorkomen ervan. 

Dinsdag hebben de kinderen kunnen genieten van een voorstelling opgevoerd 

door de kinderen van de groepen 6 en 7. Dit was tijdens de dramalessen op 

dinsdag ingestudeerd. Erg leuk!  

 



 

 

 

Verder zijn er vriendschapsarmbandjes gemaakt en er zijn natuurlijk heel veel 

opstekers uitgedeeld aan elkaar! 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Het complimentenspel                      Een strip maken tegen pesten 
 

 

 
Opening Kinderboekenweek 

Woensdag is de opening van De Kinderboekenweek en dat wordt weer een 

spektakel als vanouds. We mogen weer! En ook de ouders mogen weer komen 

kijken, dus kom genieten naar een ouderwetse Annie opening! Deze zal om 

08:30 uur starten op het schoolplein (hopelijk blijft het droog). 

Het thema van De Kinderboekenweek is beroepen, dus ik ben benieuwd welke 

woensdag langs zullen komen. 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 4 oktober  Dag van de leraar 

Woensdag 6 oktober  Opening Kinderboekenweek 

Vrijdag 15 oktober   14:45 uur start herfstvakantie (1 week) 

Maandag 25 oktober  Studiedag: leerlingen vrij 

Dinsdag 2 november  Ouderavond 1 

Maandag 8 november  Start Week van de Mediawijshed 


