
 
 

 

Schooljaar 2022-2023                                                    nieuwsbrief 02 

                                                                                                     09-09-2022 

Naschoolse activiteiten 

Update naschoolse K&C-cursussen: 

Aanstaande zondag 11 september sluit de inschrijving voor de naschoolse K&C-cursussen. 

De volgende cursussen zitten reeds vol(hiervoor opgeven heeft dus geen zin meer): 

• Werelddans 

• De Beeldenmakers 

• Proefjes doen 

• Taekwondo 

• Het Kinderatelier 

• Lego The Bricks Challenge 

Er zijn nog enkele plaatsen bij:  

• Improvisatiedans (1-3), ma 

• Programmeren (6-8), ma 

• Leer toneelspelen (5-8), wo 

En er is nog veel plaats bij: 

• Mozaïeken (4-6), ma 

• Schaken (4-8), wo 

• Moderne dans (4-8), do 

• Animatie (5-8), do 

• Streetdance (3-6), vrij 

• Spelen met techniek & led (5-8), vrij 

 

Om alle cursussen te kunnen laten doorgaan, zullen er meer inschrijvingen moeten volgen.  

Opgeven kan nog t/m komende zondag via kenc@amgs.net onder vermelding van de 

volgende gegevens: 

• De voor- en achternaam van het  kind 
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• Naam van de groep (met de letter!, indien van toepassing ) 

• Naam cursus(sen) 

• Mailadres en 06-nummer ouder 

• Stadspas: ja/nee. Indien ja: vermeld het stadspasnummer of stuur een kopie 

Zijn er zondag onvoldoende aanmeldingen, dan gaan die cursussen helaas niet door! 

 

Oproep van de OMR (oudergeleding medezeggenschapsraad) 

Helaas zal Floor Blekxtoon de oudergeleding van de MR verlaten. Daarom zijn we per direct 

op zoek naar versterking. Bij deze roepen we ouders/verzorgers die zitting willen nemen in 

de MR op om zich kandidaat stellen. Wil jij namens de ouders meedenken over het beleid 

en de besluiten van de school en vind jij het belangrijk dat de stem van de ouders 

meegewogen wordt in ontwikkelingen op school, dan hebben we jou nodig!   

Wat doet de MR? 

De MR wordt bij veel beslissingen van de school door de directie van de school om advies 

gevraagd. Bij sommige beslissingen is de instemming van de MR zelfs vereist. De MR heeft 

een uitgebreid informatierecht en controleert en adviseert de directie, gevraagd en 

ongevraagd. Zo kan de MR namens ouders/verzorgers (en leerkrachten) onderwerpen die 

leven onder de aandacht brengen. Op die manier bouwt de MR mee aan de kwaliteit en het 

beleid van de school. De MR bestaat uit drie personeelsleden (de PMR) en drie 

ouders/verzorgers (de OMR). Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de 

school: https://amgs.net/ouders/de-medenzeggenschapsraad. 

Wat houdt het MR-lidmaatschap in? 

Het lidmaatschap van de MR biedt de gelegenheid om op een actieve en inhoudelijke 

manier betrokken te zijn bij de school en zo daadwerkelijk invloed uit te oefenen. De MR 

vergadert regulier ongeveer zeven keer per schooljaar in de avonduren. Daarnaast is er 

regelmatig informeel contact met de directie. Een OMR-lid staat in contact met andere 

ouders, verdiept zich in de materie (bijvoorbeeld onderwijskwaliteit) en komt met positieve 

energie op voor de belangen van de ouders en kinderen. Na een vergadering zijn er soms 

https://amgs.net/ouders/de-medenzeggenschapsraad


 
 

 

actiepunten die uitgevoerd moeten worden en is er van tijd tot tijd informeel contact met 

andere MR-leden. In beginsel is dat allemaal mogelijk in de avonduren. Het lidmaatschap is 

voor de duur van drie jaar.   

Kandidaten   

Ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen, wordt verzocht zich uiterlijk vrijdag 

30 september 2022 o.v.v. naam, de namen van de kind(eren) + groep(en) en een korte 

motivatie aan te melden via deze link: https://forms.gle/dZc95Cn68ujmD1yr6 

De verkiezingen worden begin oktober via een online enquête gehouden. Zo snel mogelijk 

na de sluiting van de stemming wordt bekend gemaakt wie het nieuwe MR lid is geworden. 

Deze persoon kan dan hopelijk aansluiten bij de eerstvolgende MR-vergadering na de 

herfstvakantie. We zien reacties van geïnteresseerden graag tegemoet! 

Vragen kunnen jullie mailen naar omramgs@gmail.com. Jullie kunnen ook telefonisch (zie 

telefoonnummers hieronder) contact opnemen met de huidige OMR-leden of ons 

aanschieten op school. 

We kijken ernaar uit om de nieuwe kandidaten te verwelkomen.  

Namen de oudergeleding van de MR: 

Frederieke Vriends, moeder van Jan (8a), Kees (6a) en Saar (3a) - tel: 06 17354329 

Ilja Cornelisz, vader van Boris (4b), Lucas (geel) en Foss van 2 jaar - tel: 06 55127815 

Floor Blekxtoon, moeder van Fien (3B), Torre en Tessel van 3 jaar- tel: 06 22795355 
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Koffie? 

Zijn jullie afgelopen woensdagochtend ook fris en fruitig begonnen aan de dag met een 

lekker kopje koffie? Deze feestelijke ontvangst werd mogelijk gemaakt door de ouderraad! 

Normaal gesproken organiseren we dit jaarlijks bij de start van het schooljaar, maar door 

Corona is dit al een aantal jaren niet meer gebeurd. Leuk dat we hier weer mee gestart zijn! 

 

Insektenhotel 

Zie hier onze nieuwe aanwinst op het schoolplein, een insectenhotel! 

  
 
Dit mooie cadeau is gemaakt door de opa van Juf Marlon. Hij hoorde dat we een groen 

schoolplein hebben en heeft als verrassing dit geweldige cadeau gemaakt! In het in 

insectenhotel leggen insecten hun eitjes. Na het leggen van de eitjes maken ze het holletje 

dicht. Wanneer het babyinsect wordt geboren zal het zijn weg naar de grote wereld zoeken 

en het insectenhotel verlaten. Een mooi stukje natuur in de grote stad.  

 

Kennismakinggesprekken 

De kennismakingsgesprekken zijn in de week van 19 september gepland. Tijdens deze 

gesprekken maken jullie natuurlijk kennis met de nieuwe leerkracht van dit schooljaar en 

bespreken we de bevindingen van jullie kind in de nieuwe groep. Verder is er ruimte om 

vragen te stellen. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat jullie kind bij het startgesprek 

aanwezig is. De leerkracht zal via Parro de inschrijving voor de gesprekken openen.  



 
 

 

De gesprekken duren 10 minuten. Het is fijn als jullie op tijd aanwezig zijn om uitloop te 

voorkomen.  

 

Mediatoren  

Op school werken wij met De Vreedzame School als methode voor de sociale emotionele 

vorming. Een onderdeel hiervan zijn de mediatoren. Mediatoren zijn leerlingen uit de 

groepen 5 t/m 7 die in de pauze helpen bemiddelen bij conflicten tussen andere leerlingen. 

Zij hebben hier een training voor gevolgd en een certificaat ontvangen. In de pauze dragen 

zij een oranje hesje zodat zij ook herkenbaar zijn voor iedereen.  

 

Informatieochtend 

Graag nodigen de leerkrachten jullie uit voor de informatie ochtend in de klas.  

Onderbouw:   woensdag 14 september 8.30 tot 9.15 uur 

Middenbouw:  donderdag 15 september 8.30 tot 9.30 uur 

Bovenbouw:   vrijdag 16 september 8.30 tot 9.30 uur 

De groepsleerkracht zal tijdens deze ochtend iets vertellen over de leerstof die aan bod zal 

komen gedurende het schooljaar en er is gelegenheid om de leermaterialen in te zien.  

We ontvangen jullie graag  en hopen op een grote opkomst.  

 

Vertrouwenspersonen  

Op de Annie hebben we 2 vertrouwenspersonen: Ilse Engels en Ilanit Blankendal.  

Zij zijn aanspreekpunt voor zowel de kinderen als de ouders. Loop je tegen dingen aan die je 

buiten de directie en de groepsleerkracht wil bespreken, dan kun je contact met één van 

hen (of beiden) opnemen via de mail:  

Ilse Engels:   i.engels@amgs.net  

Ilanit Blankendal:  i.blankendal@amgs.net  

Vanzelfsprekend zijn deze gesprekken volsterk vertrouwelijk.  

mailto:i.engels@amgs.net
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Uitslag enquête TSO 

Voor de vakantie is er door de OMR een enquête over de TSO uitgezet. Er zijn maar weinig 

ouders die gereageerd hebben en de resultaten zijn terug te vinden in de bijlage. De 

belangrijkste punten, waar we dit jaar samen met Akros mee aan de slag gaan, is de 

communicatie en de zichtbaarheid van de TSO-medewerkers en de activiteiten die tussen de 

middag gedaan kunnen worden. De bedoeling is dat er vanuit Akros meer gecommuniceerd 

gaat worden via de nieuwsbrief van school, dat er foto’s met de namen van de TSO-

medewerkers bij de klas komen te hangen en dat er gekozen kan worden uit verschillende 

activiteiten tijdens de TSO. 

 

KIES 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over 

wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES is geen therapie, het is coaching van 

kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij 

KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen. Het (h)erkennen van gevoelens en 

soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor 

alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment 

meemaken. Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen 

beter vertellen waar ze zich zorgen over maken, of wat ze niet begrijpen. 

 

Woensdag 2 november start KIES op de Annie M.G. Schmidtschool.  

Aanvang: 13u-14.25u.  

Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen.  

Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks.  

Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen aan KIES.  

Inschrijven kan tot uiterlijk 26 september a.s.  



 
 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op 

kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen aan Intern Begeleider, 

Malou Lisser, of aan de leerkracht van uw kind. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten 

tot KIES-coach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier 

kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te 

lezen over KIES. 

 

Ouder Kind Team (OKT) 

Jamie is de Ouder Kind Adviseur (OKA) die betrokken is bij onze school. Zij zal Roos 

Beerenboom vervangen die de afgelopen jaren gekoppeld was aan onze school. Zij is met 

zwangerschapsverlof en heeft ervoor gekozen daarna een andere stap te zetten. 

Jamie is verbonden aan het Ouder- en Kindteam (OKT) en hieronder zal zij zich aan jullie 

voorstellen.  

 

Contactgegevens: 

OKT (Ouder Kind Team):  https://oktamsterdam.nl  

OKA (Ouder Kind Adviseur):  Jamie …… (oktamstyerdam.nl)   

Spreekuur:     Iedere woensdag van 8.30 - 10.00 uur op school 

Het opvoeden van kinderen is voor iedereen wel eens lastig. Hoe weet je wat werkt en wat 

bij jou past. Het OKT biedt gratis cursussen, trainingen en workshops voor 

ouders/opvoeders aan. Ze werken volgens de grondslagen van positief opvoeden.  

Hieronder het gratis aanbod: 

• Positive Parenting Online 6 t/m 14 jaar (English) 

• Positief opvoeden 2 t/m 12 jaar 

• Positief opvoeden tieners 

• Arkin Pathways  

• Mindfull Parenting  

• Curcus positief opvoeden en scheiding 

• Mindfullnes 8 t/m 12 jaar 

http://kiesamsterdam.nl/
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• Het begint bij mij  

Voor meer informatie: Trainingen - Ouder- en Kindteams Amsterdam (oktamsterdam.nl) 

 

Oproep van de Gemeente Amsterdam 

Niet alle ouders/verzorgers hebben het even breed, zeker niet in deze tijd. Voor deze ouders 

biedt de Gemeente Amsterdam ondersteuning. Om te weten of jullie daar recht op hebben 

en wat je dan kan aanvragen via de Gemeente, is de bijgevoegde folder gemaakt. Lees ‘m 

door of deel ‘m met mensen waarvan jij weet dat ze er gebruik van kunnen maken. 

 

Belangrijke data  

Woensdag 14 september Informatie ochtend groepen 1&2  

Donderdag 15 september Informatie ochtend groepen 3 t/m 5  

Vrijdag 16 september  Informatie ochtend groepen 6 t/m 8  

Maandag 19 september Start kennismakingsgesprekken  

Maandag 26 september Start week tegen het pesten (#doeislief)  

Woensdag 5 oktober  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  

Donderdag 6 oktober  Opening Kinderboekenweek 

Maandag 17 oktober   Herfstvakantie 

Maandag 24 oktober   Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Dinsdag 1 november   Ouderavond 1  

 

 

 

 

 

Wil je een bijdrage willen leveren aan het ouderfonds ‘Vrienden van de Annie’, klik dan hier 

https://oktamsterdam.nl/trainingen/
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