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Vakantie  

De eerste 8 weken van het schooljaar zitten erop. De kinderen hebben hun 

plekje gevonden en zijn gewend aan hun nieuwe leerkracht(en).  

Nu is het tijd voor een weekje vrij! Lekker bijkomen om daarna fris aan de 

volgende periode te beginnen! Geniet ervan! 

 

 

Leerkracht(en) gevonden 

Jullie hebben, als het goed is, allemaal meegekregen dat de leerkracht van groep 

4B per 1 november vertrekt en we dus voor de onmogelijke opgave stonden om 

een leerkracht voor die groep te vinden. Wij hebben nu namelijk ook voor het 

eerst last van het lerarentekort. Dit was een behoorlijke klus en dankzij de 

flexibiliteit van het team, hebben we een oplossing gevonden. Dank jullie 

allemaal voor het meedenken! Intern zal er met leerkrachten worden geschoven 

om het gat te vullen; de klassen die dit betreft zijn hierover gemaild. Ik ben trots 

op dit team dat we het allemaal weer voor elkaar hebben kunnen krijgen. Het 

vraagt behoorlijk veel van eenieder in een periode die al behoorlijk zwaar is 

(griepgolf, Sint en Kerst). Vandaar dat ik in overleg met de OMR besloten heb de 

vrijdag voor de kerstvakantie vrij te geven. Donderdag 23 december is dus de 

laatste schooldag. 

 

Na de vakantie organiseer ik op maandag 25 oktober van 15 tot 16 uur een 

Zoom meeting om jullie mee te nemen in de wijzigingen en eventuele vragen te 

beantwoorden. Ik vraag jullie om je op te geven voor deze bijeenkomst via 

onderstaande link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zh

wqdXKfS7QDb9MvoJRxm_BOzNUNUtCSzJOMjg0OVRQN05FQjhDQUJCQzhBNy4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zhwqdXKfS7QDb9MvoJRxm_BOzNUNUtCSzJOMjg0OVRQN05FQjhDQUJCQzhBNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zhwqdXKfS7QDb9MvoJRxm_BOzNUNUtCSzJOMjg0OVRQN05FQjhDQUJCQzhBNy4u


 

 

 

Uitstapjes 

Dit jaar is het, na 2 jaar Corona, weer mogelijk om deel te nemen aan culturele 

activiteiten. Ontzettend leuk en een enorme verrijking voor de kinderen. Mocht 

je meegaan op een uitje, dan is dat natuurlijk ontzettend fijn, want zonder jullie 

hulp kan het niet doorgaan. Om het uitstapje goed te laten verlopen, zijn er een 

aantal dingen die wij van de begeleidende ouders verwachten. Deze willen we 

even onder de aandacht brengen:  

• Wij verwachten een actieve houding ten aanzien van de kinderen die onder 

jouw verantwoordelijkheid worden gesteld. Dat betekent dat je bij het 

toegewezen groepje blijft, kinderen aanspreekt op ongewenst gedrag en dit 

meldt bij de betreffende groepsleerkracht, telefonisch bereikbaar bent en de 

leerlingen terug begeleidt tot aan de school.  

• Wij verwachten dat je op tijd op school aanwezig bent op de dag van het 

uitstapje.  

• Roken in het bijzijn van de kinderen is niet toegestaan.  

• Trakteren is niet toegestaan (dus ook niet je eigen kind), tenzij dat met de 

betreffende leerkracht afgesproken is.  

• Foto's maken tijdens het uitje is toegestaan. Deze mogen niet worden 

gedeeld op sociale media. Overleg met de leerkracht of de foto's gedeeld 

mogen worden in de ouder-app i.v.m. de privacywet.  

Het lijkt allemaal wat zakelijk, maar de praktijk heeft geleerd dat duidelijke 

regels mede bijdragen aan het hebben van een geslaagd en gezellig uitje.   

 

  



 

 

 

Toestemming voor het delen van beeldmateriaal 

Nog niet iedereen heeft zijn privacy voorkeur doorgegeven via de Parro-app.  

Wij verzoeken jullie dit wel te doen, zodat wij weten wat we wel en niet kunnen 

delen via bijvoorbeeld die Parro-app. We zijn namelijk wettelijk verplicht om dit 

voor iedere leerling vast te leggen. Als er geen toestemming gegeven wordt, 

kunnen wij geen foto’s van het betreffende kind delen in deze app, wat jammer 

zou zijn. De voorkeuren kunnen volgens deze nieuwe stappen aangepast 

worden: 

• Ga naar het groepenscherm 

• Tik op Privacy-voorkeuren. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje 

achter het kind.  

Mocht het niet lukken, neem dan contact op met de Parro helpdesk via 

www.support.parro.com De schoolinstellingen staan goed (vandaag 

gecontroleerd). 

 

 

Kinderboekenweek 

Wat een leesfeest hebben wij gehad de afgelopen 12 dagen, tijdens de 

Kinderboekenweek! Leerkrachten hebben dagelijks lessen rondom het thema 

gegeven, ouders zijn komen voorlezen of hebben iets verteld over hun beroep in 

de klas. Heel leuk om te zien dat er zoveel ouders betrokken waren! De groepen 

3 t/m 8 zijn bij WG-kunst geweest. Hier stond deze keer illustrator Yvonnen 

Jagtenberg in de spotlights. De kinderen mochten rondkijken bij de expositie en 

hebben achtergrondinformatie gekregen over haar werk. Daarna was het tijd om 

zelf aan de slag te gaan. Het was weer een erg geslaagd bezoek, waar de 

kinderen, leerkrachten en de begeleidende ouders energie van hebben gekregen! 

Er zijn weer mooie kunstwerken gemaakt. 

  

http://www.support.parro.com/


 

 

 

 

Berichtje van de Ouderraad 

Eind oktober gaan wij weer de ouderbijdrage innen. Jullie ontvangen binnenkort 

een e-mail met een betalingslink van ons. Vanwege Covid zijn er de afgelopen 2 

schooljaren heel veel activiteiten niet doorgegaan, waaronder het schoolreisje. 

Daarom vragen wij dit jaar alleen om een (vrijwillige) bijdrage van €35,-.  

Wij hopen dat jullie de Annie & de Ouderraad willen ondersteunen zodat wij dit 

schooljaar weer van alles voor de school en de kinderen kunnen betekenen! 

 

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe leden! 

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en voorbereiden de 

verschillende activiteiten die op school plaatsvinden en het helpen bij de 

uitvoering ervan. Denk aan de Anniedag, Kerst en Sinterklaas. Heb jij zin om ons 

te ondersteunen en je op een structurele manier in te zetten voor de school en 

de kinderen? Stuur ons dan een email via j.aydin@amgs.net of spreek ons aan 

op het schoolplein!  

 

Cora (moeder van Jasmijn gr.7), Annemarie (moeder van Lola gr.7), Süleyha 

(moeder van Cansin gr.6 en Umut gr.8), Saskia (moeder van Olivia gr.6 en Inés 

gr.4) 



 

 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 25 oktober  Studiedag: leerlingen vrij 

     15:00 uur Zoom meeting (uitnodiging volgt) 

Dinsdag 2 november  Ouderavond 1 

Maandag 8 november  Start week van de Mediawijshed 

 


