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Ouderavond
Aanstaande dinsdag staat een ouderavond gepland. De avond zal om 20 uur starten en
uiterlijk 21:30 uur afgelopen staan. De avond zal in het teken staan van pijler 2:
basisontwikkeling en ook pijler 3: eigenaarschap zal aan bod komen. De onderwerpen die de
revue zullen passeren zijn:
•

Het onderwijs in de groepen 1&2

•

Kleuterverlenging en rijpheid voor groep 3

•

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

•

Hoe volgen wij de ontwikkeling van de kinderen

•

Inzet NPO-gelden

De link naar deze avond staat hieronder:
https://us06web.zoom.us/j/88220400457?pwd=eHFaRi92QUVRZ01SUEZIZHJucmhnQT09
Meeting ID: 882 2040 0457
Passcode: 966857

Ik hoop jullie allemaal dinsdagavond online te mogen ontvangen!

Corona
Zoals jullie allemaal inmiddels wel weten, zijn de regelingen voor de quarantaine versoepeld.
Kinderen tot 12 jaar die in aanraking zijn geweest met een positief getest persoon, hoeven niet meer
in quarantaine. Dat geldt ook als het iemand uit het gezin betreft. Wel belangrijk is om dan iedere
ochtend te testen voordat het kind naar school gaat. Kinderen met (milde) klachten wordt ook
gevraagd dagelijks te testen, totdat de klachten voorbij zijn. Bij een positieve uitslag gaat het kind in
quarantaine.

Wij hebben op dit moment ook te maken met veel leerkrachten die positief getest zijn en die moeten
minimaal 1 week thuisblijven. De quarantaineperiode bij een positieve uitslag is namelijk dat je 7
dagen thuis moet blijven na het ontstaan van de klachten. Ben je de 7e dag klachtenvrij, dan mag je
na de 7e dag weer naar buiten. Hetzelfde geldt ook voor positief geteste kinderen. Als je niet weet
hoe lang jij of je kind in quarantaine moet, kan je de quarantaine check doen:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Willen jullie de positief geteste kinderen bij mij blijven melden via: corona@amgs.net. Als er teveel
positief geteste kinderen in 1 groep zitten, moet ik namelijk contact opnemen met de GGD. Ik lees de
ziekmeldingen die binnenkomen via de Parro app niet, dus graag een apart mailtje naar het Corona
mailadres, zodat ik overzicht blijf houden.

Personeel
Ondanks het lerarentekort, hebben we onlangs de volgende leerkrachten weten te vinden voor de
Annie:
Juf Aloeette zal ons team per 1 februari komen versterken en zal 4 dagen voor groep 4b komen te
staan.
Juf Sacha is onlangs bij ons begonnen met haar werkervaringstraject. Zij loopt met de beide groepen
4 mee om ervaring op te doen, zodat ze (na een assessment) met het zij-instroomtraject kan
beginnen.

Juf Judith is na de kerstvakantie begonnen in groep 3b. Zij werkt 2 dagen en is bijna klaar met het zijinstroomtraject en zal voor de zomer haar diploma halen.
Juf Bernadette staat sinds de kerstvakantie op maandag en vrijdag voor groep oranje en komt via de
Brede Selectie, de invalpool van de AWBR. Zij doet de zwangerschapsvervanging.
Juf Roos is na de kerstvakantie bij ons komen werken en staat 3 dagen voor groep geel.
Al met al hebben we dus best wel weer een aantal mensen kunnen vinden die ons team (tijdelijk)
komen versterken! Wij wensen deze nieuwe leerkrachten dan ook ontzettend veel plezier op de
Annie.

Belangrijke data
Dinsdag 1 februari

Ouderavond 2

Vrijdag 18 februari

Studiedag: kinderen vrij, start voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari

Studiedag: kinderen vrij

Dinsdag 1 maart

Eerste schooldag

Maandag 7 maart

Start rapportageweek

Maandag 21 maart:

Start week van de Lentekriebels

