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Week tegen pesten  

Van 26 t/m 30 september vindt de week tegen pesten 

plaats. Dit jaar is het thema: ‘Grapje, moet toch kunnen?!’. 

Dagelijks zullen er lessen worden gegeven in de klas.  

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website: www.weektegenhetpesten.nl  

In de bijlage het lesmateriaal voor de groepen 5 t/m 8, zodat jullie kunnen zien wat er 

allemaal aan bod komt deze week. Misschien goed om  het er thuis ook over te hebben. 

 

Workshoprondes 

Op vrijdag 30 september hebben we de eerste workshoprondes op school met het thema 

van de Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen. De kinderen hebben zich kunnen intekenen voor 

een workshop die ze vrijdag van 13 tot 14 uur gaan volgen. De kinderen zullen in 

heterogene groepen (1 t/m 3, 4 t/m en 6 t/m 8) de workshop volgen. Elke leerkracht heeft 

zijn/haar creativiteit aangeboord om iets leuks te bedenken. Van dansen, knutselen, 

speurtochten, bouwen tot onderzoeken: alles komt langs! We hopen dat de kinderen 

enthousiast thuis zullen komen. 

 

Tandarts 

Morgen en overmorgen is de schooltandarts er weer. Als je je kind hebt opgegeven voor de 

tandarts via het kaartje dat jullie gekregen hebben, wordt je kind automatisch uit de groep 

gehaald. Heb je interesse en nog geen kaartje ingevuld? Die zijn op te halen bij de conciërge, 

Frank. 

 

http://www.weektegenhetpesten.nl/


 
 

 

 

Verkoop snoep op school 

Er schijnt snoep verkocht te worden op school; dat is absoluut niet de bedoeling. Wij willen 

geen snoep op school, maar ook geen geld; dat hebben de kinderen niet nodig en dat 

kunnen ze alleen maar kwijtraken. We vragen jullie om hierover met je kind in gesprek te 

gaan: koop en verkoop geen snoep of iets anders op school. Wij zijn geen commerciële 

organisatie, we maken geen winst en kinderen moeten hier ook (nog) niet mee 

geconfronteerd worden. Als we iets verkopen op school, is het voor een goed doel en wordt 

het vanuit school of samen met school georganiseerd. 

 

Honey MG Schmidt 

Het zal de kinderen die door het trappenhuis van de school lopen niet ontgaan zijn: er staat 

sinds kort een heus bijenvolk op het dak van de Annie! Het doel van dit bijenproject is de 

natuur dichterbij de school te halen. Via een webcam én live data over gewicht, 

temperatuur en geluid zal het volk via een schermpje in de centrale hal te volgen zijn. Vanaf 

het voorjaar zullen er door de Annie-imkers (schoolvaders Freek en Robert-Jan) bovendien 

themalessen georganiseerd worden waarin o.a. het belang van biodiversiteit aan bod komt. 

Stadsbijen produceren doorgaans veel honing. Twee keer per jaar kunnen we een deel van 

de raten op het schoolplein 'leegslingeren' en kunnen liefhebbers een potje van onze 

eigen Honey MG Schmidt mee krijgen!  

 

De bijenkast wordt mede mogelijk gemaakt door het Ouderfonds ‘Vrienden van de Annie’. 

Aanmelden voor een vrijwillige bijdrage aan het Ouderfonds kan nog steeds hier.  

 

  

https://forms.gle/LCyoooW3hUZxhqXG7


 
 

 

 

Bericht van de ouder-kind-adviseur (OKA) 

Mijn naam is Jaimy Raaphorst. Ik werk als Ouder- Kind adviseur in 

Oud-West en de Baarsjes en sinds dit schooljaar ben ik verbonden aan 

de Annie m.g. Schmidt. Heb je vragen over de opvoeding of het 

opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op 

school? Dan kan je bij mij terecht! Samen kunnen we dan kijken wat 

er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je alleen wat informatie 

en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van 

de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of bijvoorbeeld een training voor 

jouw kind of jouzelf als ouder? Neem contact met me op en dan plannen we een 

kennismaking! Afspreken kan op school, op onze locatie aan het Magalhaensplein, thuis of 

online. We werken vanuit de Ouder- en Kindteams ook samen met andere organisaties in de 

wijk, dus ik kan je ook helpen met het vinden van iemand anders die de juiste hulp kan 

bieden.  

 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik kom regelmatig langs op 

school dus voel je ook vrij om mij aan te spreken, dat vind ik alleen maar leuk! En heb je een 

vraag, bel of mail gerust. Mijn telefoonnummer is 06 2895 3427 en email adres is 

j.raaphorst@oktamsterdam.nl  

 

Kinderboekenweek actie 

Boekenwinkel Hoogstins op de Kinkerstraat heeft een leuke actie voor scholen tijdens de 

Kinderboekenweek. Als jullie daar tijdens deze week een boek kopen, kunnen jullie het 

bonnetje inleveren op school. Aan het eind van de Kinderboekenweek kan de school met die 

bonnetjes voor 15% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij Hoogstins voor de 

schoolbieb. De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. 

mailto:j.raaphorst@oktamsterdam.nl


 
 

 

Bericht van een buurtbewoner 

Hieronder de mail die ik ontving van deze bewoner met het verzoek die met jullie te delen: 

Bij deze wat informatie over de zwarte kat die vaak op de stoep voor de school loopt en 

slaapt. Dit naar aanleiding van een gesprek met een paar bezorgde leerlingen. 

Om wat verwarring weg te nemen: de kat is doof en dementerend. Ze is 15 jaar en 

daarnaast heeft ze ook een probleem met de schildklier waar ze medicijnen voor krijgt, maar 

waardoor ze erg afvalt ondanks dat ze heel veel eet.. 

We vinden het lastig want ze weet ongeveer waar ze woont maar komt niet zelf meer via de 

tuin terug. Vandaar dat ze voor de deur bivakkeert en tegen iedereen miauwt (om eten, om 

aandacht...). Omdat ze zo mager is denken veel kinderen dat ze een zwerfkat is maar dat is 

ze dus niet. Ze vind geaaid worden trouwens prima maar bedenk dat ze doof is! 

 

Fietsen 

Het gaat al ontzettend goed met de fietsen in de ochtend: jullie zetten die niet meer op de 

stoep voor de school neer. De buren zijn jullie dankbaar! Ze kunnen weer gewoon hun fiets 

pakken, zonder eerst allerlei fietsen te moeten verplaatsen.  

Nog één verzoek van school: zet je fiets op het schoolplein neer en  niet onder de poort, 

want dan verstopt de boel daar. Als je op het schoolplein komt, links parkeren, want naar 

rechts lopen de kinderen om hun fiets weg te zetten. Dank jullie wel voor jullie 

medewerking! 

 

Poll – Jullie doen ertoe 

Het kind, de school en de ouder(s)/verzorger(s) zijn een samenwerkende driehoek. Jullie 

doen ertoe en daarom willen wij jullie betrekken bij zaken die op school spelen. In elke 

nieuwsbrief zal een poll staan. We willen jullie uitnodigen om deze in te vullen. In de 

volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op de uitkomst. Dit keer zouden we graag willen 

weten hoeveel belang jullie hechten aan de schoolfotograaf. Via deze link kunnen jullie je 

mening geven: https://forms.office.com/r/RdnQ825zkP  

https://forms.office.com/r/RdnQ825zkP


 
 

 

 

Belangrijke data  

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  


