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Ouderavond  

Afgelopen dinsdagavond was de tweede ouderavond op school. We hadden een mooie 

opkomst en er werden informatieve presentaties gehouden door de OR (ouderraad), MR 

(de medezeggenschapsraad) en het Ouderfonds (Vrienden van de Annie). Daarnaast nam 

Elmer Roze ons mee met een presentatie over het Verwonderwijs bij ons op school. Deze 

lessen worden gegeven aan alle kinderen in de groepen 2 t/m 5 in groepjes van 10 à 12 

kinderen. Elmer weet de kinderen (en de ouders tijdens deze avond) iedere keer weer te 

verwonderen! We sloten de avond af met een borrel in de teamkamer!  

 

Er werd duidelijk gemaakt dat de vrijwillige ouderbijdrage enorm van belang is om alle 

festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerst, sportdag, de Anniedag en nog veel meer, plaats te 

kunnen laten vinden op school. En ook niet onbelangrijk: het schoolreisje wordt hiervan 

betaald! Deze bijdrage is nu door 60% van de ouders overgemaakt. Heel fijn, maar dit is nog 

niet genoeg om alle kosten van aankomend jaar te kunnen dekken. Hierbij dan ook een 

oproep om deze vrijwillige bijdrage alsnog over te maken.  

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden 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.  

Daarnaast is het Ouderfonds, De Vrienden van de Annie,  altijd op zoek naar nieuwe 

donateurs om extra’s te kunnen financieren in het belang van ieder kind. Zo is er al 

geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie, zijn er muziekinstrumenten aangeschaft, is er 

een bijenkorf op het dak gekomen én is er een donatie gedaan aan de school om ook dit 

schooljaar de kinderen te kunnen laten genieten van Verwonderwijs en de beeldende 



 
 

 

vormingslessen (bevo). Daar zijn we ontzettend blij mee, want anders kunnen deze lessen 

niet doorgaan; de school heeft hier geen geld voor. Jullie bijdrage is dus van groot belang! 

Donaties aan De Vrienden van de Annie zijn dus nog steeds van harte welkom. 

Wil je de school extra ondersteunen? Dat kan via het Ouderfonds ‘Vrienden van de Annie’. 

Klik daarvoor hier.    

De presentaties van de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en Verwonderwijs zijn 

toegevoegd in de bijlage. 

 

Vreedzame School  

Er is weer een blok van de Vreedzame School afgerond: “We hebben oor voor elkaar”. 

Groep Geel en groep 4B hebben laten zien aan de kinderen van groep 6A tijdens een 

presentatie in de speelzaal wat zij hebben geleerd in de afgelopen periode.  

Groep Geel liet zien dat je elkaar aankijkt als je praat maar ook dat je goed luistert naar de 

ander. Tijdens de werkvorm tweepraat lieten de kinderen dit goed zien. Goed gedaan groep 

Geel! Groep 4B is aan de slag gegaan met verschillende emoties. Wanneer voel je je blij, 

verdrietig of juist bang? Meerdere kinderen lazen voor uit het gevoelsboek en later werd er 

via de werkvorm mix & ruil een spel gespeeld waarbij emoties werden uitgebeeld. Enorm 

leuk om te zien hoe goed zij dit al konden!  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LCyoooW3hUZxhqXG7


 
 

 

Het nieuwe blok van de Vreedzame School is:  

We hebben hart voor elkaar.  

De kinderen leren gedurende dit blok om te gaan met gevoelens 

van zichzelf en van een ander.  

 
 
 

 

CITO 

De toetsweken gaan aanstaande maandag weer van start voor de groepen 3 t/m 7.  

Hier hoeft geen extra aandacht aan te worden besteed; we toetsen de kinderen op de 

kennis die zij tot nu toe hebben opgedaan. Het gaat erom dat de leerkrachten een goed 

inzicht kunnen krijgen in de ontwikkeling van het kind. Waar staat hij nu en waar kan er nog 

hulp of juist uitdaging worden geboden?  

Mocht je kind ziek zijn, geen probleem, de toetsen kunnen gerust op een later moment 

worden ingehaald. Wel fijn als de kinderen op tijd naar bed gaan, uitgerust zijn én uiterlijk 

om half negen in de klas zitten.  

 
 

Monitorbezoek  

Gisteren hebben wij bezoek gekregen van het bestuur (AWBR). Theo Hooghiemstra 

(directeur AWBR) kwam samen met Bouwien van Weringh (adviseur van onderwijs en 

kwaliteit binnen de AWBR) en Annalies Verkade (directeur van een collega school) langs om 

met ons in gesprek te gaan over het onderwijs op de Annie. Ze hebben meerdere klassen 

bezocht, ze zijn in gesprek gegaan met verschillende leerkrachten, kinderen en ouders.  

Wat zijn wij ontzettend trots op onze Annie, enorm leuk om dit te hebben mogen laten zien 

en ze waren zeer onder de indruk!  

 



 
 

 

Lerarentekort 

In de bijlage een brief van The Hooghiemstra (bestuurder van de AWBR) over het 

lerarentekort in Amsterdam. Wij als school hebben geen last van dit tekort binnen de 

formatie (er staat voor elke groep een leerkracht), maar we hebben hier wel mee te maken 

als er iemand ziek is of met zwangerschapsverlof gaat. Gelukkig hebben we een goed 

meedenkend en flexibel team en weten we het meestal met z’n allen op te lossen! 

 

Blink lezen  

We hebben en nieuwe leesmethode gekozen en de materialen zijn binnen, dus we kunnen 

ermee aan de slag gaan: Blink lezen! Deze methode sluit aan bij Blink Wereld en de boeken 

hebben dan ook te maken met het thema. Een stukje over Blink Lezen van de website: 

Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verhaal 

verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek 

voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en 

kijken/luisteren), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen 

nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de 

afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld 

voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende 

mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf. 

We hebben heel veel zin om te starten met deze methode! 

 

Inzameling Voedselbank 

We kregen een leuk bericht van de Voedselbank dat ik met jullie wil delen: 

Graag willen wij u en uw hele team ontzettend bedanken voor jullie inzet bij de eindejaars-

inzamelingsactie van de Voedselbank! Mede door de enthousiaste hulp vanuit de scholen 

kunnen we elke week weer complete voedselpakketten samenstellen voor de ruim 1800 

Amsterdamse huishoudens die zijn aangemeld bij de Voedselbank. De door jullie 



 
 

 

ingezamelde, houdbare producten worden de komende tijd gebruikt om wekelijks de 

voedselpakketten voor in totaal 4800 personen mee aan te vullen.   

 

Dus dank voor al het eten dat jullie in de kratten hebben gedaan voor de Voedselbank! 

 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 27 februari      Voorjaarsvakantie  

Maandag 6 maart     Studiedag  

Vrijdag 10 maart     Rapport 1 gaat mee naar huis  

Maandag 13 maart     Week van de rapportgesprekken  

Maandag 20 maart     Week van de lentekriebels  


