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Jaarplan 2022-2023 

Het jaarplan is inmiddels definitief en goedgekeurd door de MR. In de bijlage is een kopie 

toegevoegd. De speerpunten uit het jaarplan voor dit schooljaar zijn: 

1. Normen & waarden (wat verwachten wij van ouders/kinderen en wat kunnen jullie 

van school verwachten)  

2. Taalonderwijs (leesbevordering/plezier, NT2, woordenschat)  

3. Kwaliteit van onderwijs (kwaliteitskaarten, observatiesysteem onderbouw, 

leerkrachtvaardigheden)  

4. Het bieden van uitdaging (in de klas en in de hoeken) 

Op de studiedag van afgelopen maandag zijn we bezig geweest met onderdeel 4: het bieden 

van uitdaging in de groepen. De meer- en hoogbegaafdheidspecialisten van de AWBR zijn bij 

ons langs gekomen om ons hierin te begeleiden. Het was een vruchtbare dag en de 

leerkrachten hebben nu al heel veel inspiratie opgedaan. De specialisten zullen gedurende 

het schooljaar vaker op school langskomen om ons hierin te ondersteunen. 

 

Coronaprotocol 

Vanuit de overheid is er een sectorplan Corona gemaakt voor het onderwijs. Aan de hand 

van dit plan werd ons gevraagd een protocol op te stellen hoe te handelen per fase.  

Dit protocol is besproken met het team en de MR en definitief gemaakt. In de bijlage is het 

protocol toegevoegd. De richtlijnen hoe te handelen bij een besmetting in het gezin en hoe 

lang en wie er in quarantaine moeten zijn terug te vinden op de site van de overheid:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-

isolatie-na-positieve-test  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test


 
 

 

Ouderbijdrage 

Vanaf dit schooljaar int de school zelf de ouderbijdrage van €65,- per kind. Dat gaat nog niet 

helemaal soepel, want ik krijg van meerdere kanten te horen dat de link niet (meer) werkt. 

Vandaar dus ook nog even via de nieuwsbrief.  

 

Deze bijdrage is volledig vrijwillig en daar wordt onder andere het schoolreisje van betaald. 

Verder worden hier alle speciale dagen van bekostigd, zoals het sinterklaasfeest, kerst, de 

Anniedag, sportdag en nog veel meer. Ook een aantal uitjes, zoals Artis, worden vanuit deze 

bijdrage bekostigd. Dit staat los van het geld dat de Vrienden van de Annie (het Ouderfonds) 

int; dat is echt extra. Mocht je het niet (volledig) kunnen betalen, dan kan je het bedrag 

aanpassen. Kan je meer missen? Dat is natuurlijk altijd van harte welkom, maar je kan ook 

extra geld doneren aan de Vrienden van de Annie (zie de link onderaan de nieuwsbrief). 

 

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden voor 16 november op de rekening van de 

school: NL68INGB0004593686 t.n.v. Annie M.G. Schmidt onder vermelding van: 

Ouderbijdrage 2022-2023, naam van je kind en de groep van je kind. 

Dank daarvoor! 

 

Schoolgids 

De schoolgids van dit schooljaar is klaar en terug te vinden via www.scholenopdekaart.nl  

Selecteer via de postcode (1054ZB) de Annie en daar kan je de schoolgids downloaden of je 

kan alle informatie via de site bekijken. De jaarkalender staat op onze eigen website: 

www.amgs.net/jaarkalender. 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.amgs.net/jaarkalender


 
 

 

Hoogstins actie  

Wij willen alle ouders en kinderen bedanken die hun kassabon van Hoogstins van boeken 

gekocht tijdens de Kinderboekenweek hebben ingeleverd. We hebben daarmee €860,- 

opgehaald (!) en voor 15% van dit bedrag mogen we boeken kopen in de winkel. Altijd leuk 

en nuttig natuurlijk! Dat komt weer ten goede aan de schoolbibliotheek. 

 

Verder staan er in de hal 2 boekenkastjes waar kinderen boeken in kunnen zetten die ze niet 

meer lezen. Misschien staat er wel een ander leuk boek in dat je dan mee kunt nemen.  

Zo hebben we onze eigen kinderboeken ruilkastje op school staan! 

 

 

Nieuw OMR lid 

Ik ben Ellis, moeder van Benk (groep 4a) en Nicci (groep oranje).  

Na jaren fulltime te hebben gewerkt voor verschillende grote reclamebureaus in 

Amsterdam, ben ik nu freelance producer/projectbegeleider voor kleinere communicatie 

bureaus. Naast mijn werk spreek ik graag af met vriendinnen, sport ik geregeld en vind ik 

het leuk om op pad te gaan met de kinderen. Musea bezoeken, nieuwe speeltuinen 

ontdekken in de stad of lekker uitwaaien op het strand.  

 

De basisschool is van grote invloed op de ontwikkeling van onze kinderen. We zijn super blij 

met de Annie en alle activiteiten die worden ondernomen. Vanuit de OMR werk ik graag 

mee aan het beleid en de kwaliteit van de school.  

Ik kijk er naar uit om samen met de andere MR-leden 

iets te kunnen betekenen voor iedereen die 

betrokken is bij de Annie!  

 



 
 

 

Week van de mediawijsheid 

Van 4 t/m 11  november doen wij, zoals ieder 

jaar, mee aan de Week van de Mediawijsheid. 

Dit jaar is het thema 'Like en Cancel'.  

Het gaat over het stimuleren van sociaal 

gedrag online. Tijdens de lessen krijgen de 

leerlingen interessante inzichten, goede 

voorbeelden en bieden we handvatten om het samen sociaal online te houden. Voor meer 

informatie kan je terecht op de volgende website: https://www.weekvandemediawijsheid.nl 

 

 

Halloween  

Halloween is een feest wat is overgewaaid uit Amerika en wat door steeds meer leerlingen 

wordt gevierd. Ook op de Annie besteden we hier aandacht aan. Maandag 31 oktober zal er 

bij de hoofdingang om 8.15 uur op de Annie een Griezelige Halloween doorloop zijn voor de 

kinderen en ouders. Mocht jullie kind het spannend vinden om via de hoofdingang naar 

school te komen, is de kleuteringang open en kan je eventueel via de brandtrap bij de 

groepen 4 naar boven lopen. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen…ik 

ben benieuwd hoe spannend iedereen eruit zal zien! 

  

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


 
 

 

Poll van de vorige nieuwsbrief 

De poll van de vorige nieuwsbrief ging over het voorlezen. Doen jullie dat thuis en hoe vaak?  

53 mensen hebben gereageerd en dit is de uitslag: 

 

Fijn dat er zoveel voorgelezen wordt thuis! Veel ouders geven aan dit voor het slapen gaan 

te doen en het ook een fijn ritueel vinden om even gezellig met je kind te zijn. 

Nogmaals: zelfs voor oudere kinderen is dit belangrijk, maar misschien leuk om ook eens om 

te draaien: laat je kind jou voorlezen. Ook leuk, gezellig en leerzaam! 



 
 

 

De poll van deze nieuwsbrief  

Wij werken dagelijks op school met jullie kinderen. Veel zaken zijn voor ons 

vanzelfsprekend, maar dat is voor jullie niet altijd duidelijk. Wij zijn benieuwd waar jullie 

meer informatie over zouden willen krijgen wat betreft de organisatie van het onderwijs op 

school. Misschien dat we deze informatie kunnen delen met jullie via de nieuwsbrief of 

misschien komt er een mooi onderwerp naar voren voor een ouderavond.  

Laat dus weten via de volgende link waar je meer informatie over wil hebben:  

https://forms.office.com/r/Q9fev9iM0w  

 

 

Ouderavond  

Volgende week dinsdag, 1 november, zal de eerste ouderavond van dit schooljaar 

plaatsvinden. De avond zal om 19:30 uur starten en uiterlijk om 21:00 uur afgelopen zijn. 

We hopen op een grote opkomst, zodat we samen (leerkrachten en ouders) in gesprek 

kunnen gaan over normen & waarden: wat accepteren we wel/niet. Speerpunt nummer 1 

uit het jaarplan. 

  

Een van de sleutels voor een sociaal veilige school is een gedeelde, gedragen visie. Dat is 

niet altijd vanzelfsprekend het geval. Iedereen neemt eigen normen, waarden en 

ongeschreven regels mee. Gedragsregels die van bovenaf opgelegd worden, blijken in de 

praktijk weinig functioneel. Door alle betrokkenen, dus de leerkrachten, de ouders en de 

kinderen, bij het gesprek te betrekken, ontstaan afspraken over omgangsvormen die breed 

gedragen worden. Met de kinderen wordt hier op school al over gesproken tijdens de lessen 

van De Vreedzame School en vorig schooljaar hebben we hier met het team over gehad. 

Daar is de nieuwe ‘grondwet’ van de Annie uit voortgekomen (vervanging van de oude 7 

regels van de Annie). Deze grondwet willen we aan jullie presenteren tijdens deze avond en 

daarna willen we graag hierover met jullie in gesprek gaan: wat zijn de normen & waarden 

van de school en sluiten deze aan bij de normen & waarden van de ouders? 

https://forms.office.com/r/Q9fev9iM0w


 
 

 

Om te weten hoeveel ouders er komen, willen we jullie vragen je aan te melden voor 

maandag 31 oktober via onderstaande link: https://forms.office.com/r/MXHwTM6qMA 

 

 

Mogelijkheid tot aanpassen privacy-voorkeuren in Parro 

Vorig jaar hebben jullie de privacy-voorkeuren ingevuld m.b.t. het delen van naw-gegevens 

(naam, adres, woonplaats), telefoonnummers en beeldmateriaal. Deze ingevulde 

voorkeuren zijn overgenomen voor het nieuwe schooljaar.   

  

Wilt je iets wijzigen of heb je de voorkeuren nog niet ingevuld? 

Dan kan je dat t/m 11 november doen via de Parro-app (ga naar het groepen scherm, tik op 

Privacy-voorkeuren, geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het 

potloodje achter het kind). 

  

Wil je na 11 november toch nog iets wijzigen? Geef dit dan door een mail te sturen 

naar ict@amgs.net, met daarin de volgende informatie:  

• De voor- en achternaam van je kind(eren) 

• De groep (met toevoeging a of b)  

• Datgene wat aangepast moet worden. 

 

 

Belangrijke data   

Dinsdag 1 november   Ouderavond 1   

Maandag 7 november Start van de week van de Mediawijsheid  

Maandag 5 december  Sinterklaas viering 

Donderdag 22 december  Kerstdiner 

Vrijdag 23 december   Start kerstvakantie, leerlingen vrij 11.45 uur. 

 

https://forms.office.com/r/MXHwTM6qMA
mailto:ict@amgs.net

