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Sinterklaas 

Het zal jullie niet zijn ontgaan; de Sint is in aantocht. De kinderen in de onder- en 

middenbouw zitten al helemaal in het Sinterklaasjournaal en stiekem vinden de kinderen in 

het bovenbouw het ook nog leuk om te volgen. De school zal de komende periode worden 

omgetoverd in Sinterklaassfeer door de ouderraad en de leerkrachten. 

De groepen 1 t/m 4 zullen op 5 december bezoek krijgen van Sinterklaas. De groepen 5 t/m 

8 hebben vandaag lootjes getrokken...spannend voor wie ze een mooie surprise mogen 

maken thuis met een mooi gedicht. Voorgaande jaren hebben wij gemerkt dat er grote 

verschillen zijn in de kwaliteit van de surprises en de gedichten. Wij willen jullie vragen om 

hier samen met je kind naar te kijken, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders 

het werk van de kinderen uit handen nemen. In de surprise komt een cadeautje van 

maximaal €7,50-. Mocht dit niet lukken (surprise maken, financieel of iets anders), loop 

even bij Arwen binnen om samen een oplossing te bedenken. Leuke tip in het kader van 

duurzaamheid: in de Hallen is er op 2 & 3 december het Grote Recycle Feest. Kinderen 

kunnen dan speelgoed ruilen. 

Er gaan geruchten de ronde op school dat de kinderen vuurwerk voor elkaar willen kopen 

en dat is niet de bedoeling, dus ook niet categorie 1 vuurwerk. We gaan er een mooie 

Sinterklaasperiode van maken op de Annie (zonder knallen)! 

 

We hebben een leerkracht op school die ieder jaar meespeelt in een Sinterklaasshow:  

Wieke (3b). De cd van deze show staat op Spotify, dus wie wil, kan ‘m beluisteren via de 

volgende link: 

https://open.spotify.com/album/0XnZOVzZoyb0WbEY5WmIpU?si=uKOLrCaKRWWGeHpetc

C97g 

https://open.spotify.com/album/0XnZOVzZoyb0WbEY5WmIpU?si=uKOLrCaKRWWGeHpetcC97g
https://open.spotify.com/album/0XnZOVzZoyb0WbEY5WmIpU?si=uKOLrCaKRWWGeHpetcC97g


 
 

 

Week van de mediawijsheid 

Afgelopen week hebben we mee gedaan aan de week van de Mediawijsheid, waar dit jaar 

het thema ‘Like en Cancel’ was. Bij de ingang van de school stond een Photobooth, waar 

kinderen en ouders foto’s konden maken. Hierbij hebben de kinderen les gekregen over het 

wat er gebeurt na het maken van een foto; als je die wil delen op sociale media, is het 

namelijk belangrijk om toestemming te vragen aan de mensen die op de foto staan.  

 

Meer informatie over de inhoud van deze week (van de site weekvandemediawijsheid.nl): 

Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat 

we belangrijk vinden. Met een like geef je een positieve reactie op video’s, berichten of 

reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We 

begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare 

reactie zo geplaatst. Een meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk 

aan de digitale schandpaal genageld worden. 

 

Uit onderzoek gepubliceerd tijdens de start van de Week van de Mediawijsheid komt naar 

voren dat ruim 70% van de mensen vindt dat we op sociale media anders met elkaar om 

moeten gaan. Toch spreken we elkaar zelden aan op kwetsend gedrag online zoals shaming, 

racisme of canceling. 

 

Door niet toe te kijken, maar op te staan voor een ander, maak je duidelijk dat dit niet oké 

en niet normaal is. Als we dit met z’n allen doen, veranderen we de sociale norm en zal dit 

soort kwetsend gedrag in de toekomst minder vaak voorkomen online. 

 

Netwerk Mediawijsheid wil mensen bewust maken van het feit dat je altijd iets kan doen om 

pro-sociaal gedrag te stimuleren, en van de online wereld een mooiere en veiligere plek te 

maken. Denk aan een persoonlijke steunbetuiging, het publiekelijk opkomen voor anderen, 

iemand aanspreken of een bericht rapporteren. Laat je stem horen op sociale media met 

#houhetsociaal.  



 
 

 

Voor meer informatie en tips kan je terecht op de volgende pagina: 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/  

 

 

Ouderavond 

Met trots kijken we terug op een zeer geslaagde ouderavond. Met 45 ouders hebben we 

gesproken over de nieuwe ‘grondwet’ van de Annie. Onder leiding van 2 leerkrachten zijn 15 

ouders in gesprek gegaan naar aanleiding van verschillende stellingen die getoond werden. 

De ouders konden door middel van een kaartje reageren of iets acceptabel of niet 

acceptabel was. Daarna zijn er mooie gesprekken ontstaan tussen de ouders en de 

leerkrachten. Het was interessant om te zien waar ouders elkaar vonden en waar de 

verschillen lagen. Voor ouders  was het waardevol om te zien waar we als school tegenaan 

lopen en voor welke keuzes wij staan. Voor ons was het waardevol om de feedback van 

ouders te krijgen, bijvoorbeeld over hoe wij denken dingen uit te dragen. Bepaalde 

onderdelen zullen een vervolg krijgen tijdens andere ouderavonden. We willen de 

aanwezige ouders bedanken voor hun bijdrage. We zijn ook op zoek naar een goede naam 

voor de ‘grondwet’, want die naam is wel erg star. Tijdens de avond kwam de optie Annie 

Rules ter sprake, maar na input van ouders en leerkrachten vonden we dit toch niet passen 

bij de school. We denken nu aan #theANNIEway, maar andere ideeën zijn nog altijd 

welkom! Op de volgende bladzijde staan de afspraken die we hier binnen school hebben 

gemaakt (samen met leerlingen en leerkrachten). We zijn nog op zoek naar iemand die hier 

een leuke en pakkende rap van kan maken, dus weet je iemand? Laat het ons weten! 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/


 
 

 

 



 
 

 

Cremerpleintje 

West Begroot stembrief ontvangen? 

Stem op een groener en veiliger Cremerpleintje (voor Serhat buurtwinkel). 

Met dit plan wordt het Cremerpleintje groener en zomers koeler door het toevoegen 

van (lavendel)planten, geveltuintje, extra boom en vernieuwde boombank.  

In de toekomst willen we ook het veiliger oversteken van en naar het pleintje voor elkaar 

krijgen. Dat is natuurlijk in het belang van de school en dus van de kinderen, want we gaan 

regelmatig spelen op het Cremerplein en dan steken we daar over. De kinderen doen dat 

trouwens ook regelmatig na schooltijd. In de bijlage de flyer die ook al op school hangt. 

 

 

Bericht van de ICT expertgroep 

Laatste mogelijkheid tot aanpassen privacy-voorkeuren in Parro 

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

telefoonnummers en beeldmateriaal. Deze ingevulde voorkeuren zijn overgenomen voor 

het nieuwe schooljaar.   

 

Willen jullie iets wijzigen of hebben jullie de voorkeuren nog niet ingevuld? 

Dat kan vandaag nog 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). 

 

Willen jullie na 11 november toch nog iets wijzigen? Geef dit dan door via een mail naar 

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

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

• De klas (incl. a of b) . 

• Datgene wat aangepast moet worden. 

 



 
 

 

Terugkoppeling Poll 

In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie gevraagd of jullie informatie missen vanuit school.  

7 ouders hebben gereageerd en dit is de uitslag: 

 
Omdat er maar zo weinig ouders gereageerd hebben, denken we de conclusie te kunnen 

trekken dat dit onderwerp niet leeft bij ouders, dus dat er niet echt iets gemist wordt.  

 

De 7 ouders die wel gereageerd hebben, gaven aan meer informatie te willen ontvangen 

over wat er op school geleerd wordt en hoe hier thuis bij geholpen kan worden. We hebben 

aan de start van het schooljaar een informatieochtend waar de ouders welkom zijn in de 

klas. De leerkracht vertelt dan wat er dat schooljaar aan bod komt en dan laten de kinderen 

de (werk)boeken van de verschillende methodes zien. In principe leren de kinderen alles op 

school en als het nodig is om thuis extra te oefenen, zal de leerkracht dit aangeven. Voor 

ons is het belangrijk dat kinderen kunnen ontspannen en spelen, sporten en naar buiten 

kunnen gaan als ze niet op school zitten.  

 

Verder was er vanuit de poll behoefte aan meer inzicht over hoe diversiteit op school aan de 

orde komt en of er trainingen voor de leerkrachten zijn hiervoor. We besteden tijdens de 

week van de lentekriebels aandacht aan seksuele diversiteit en tijdens de lessen van De 

Vreedzame School komt diversiteit aan de orde. We zijn wel van mening dat hier meer 

aandacht aan besteed mag worden, dus tips zijn meer dan welkom!  



 
 

 

Poll van deze week 

Tijdens het kopen van Sinterklaascadeautjes houd ik rekening met duurzaamheid. Zo ja, hoe 

dan? Misschien kunnen we het Sintfeest volgend jaar anders aanpakken… 

Vul via de volgende link het formulier in: https://forms.office.com/r/AexS55UXnG  

 

 

Belangrijke data    

Maandag 5 december  Sinterklaas viering  

Donderdag 22 december  Kerstdiner  

Vrijdag 23 december   Start kerstvakantie, leerlingen vrij 11.45 uur. 

Maandag 9 januari  Eerste schooldag van 2023 

Dinsdag 17 januari  Ouderavond 2 

 

https://forms.office.com/r/AexS55UXnG

