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Verlenging Lock down
De Lock down is verlengd tot 8 februari; 2 weken extra en dat is best lang. Zeker
voor de kinderen die thuis niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig
hebben. Vandaar dat we het op school vanaf volgende week anders aan gaan
pakken: we gaan de kinderen in de ochtend zoveel mogelijk in hun eigen groep
opvangen. Hierdoor gaat de druk bij de noodopvang omlaag, hopen we op meer
rust in de school en creëren we ruimte om de kinderen naar school te vragen die
dat echt nodig hebben. Deze ouders worden hierover apart geïnformeerd.

Noodopvang
Aan jullie de oproep om als het mogelijk is de kinderen in de middag thuis op te
vangen (vanaf 11:45 uur). Het is namelijk een hele opgave om het hier op
school te organiseren, zodat het zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen
haalbaar is. De leerkrachten die in de noodopvang werken, zien veel
verschillende kinderen en dat brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee.
Dus hoe minder kinderen op school, hoe veiliger het voor iedereen is.

Thuisonderwijs
We merken dat een aantal kinderen het moeilijk vindt zich online te gedragen.
We willen dan ook aan jullie vragen om het chatgedrag van je kind in de gaten te
houden; de kinderen kunnen namelijk zelf chats beginnen en wij zien dat niet.
Laat het ons onmiddellijk weten als er iets gebeurt dat niet in orde is; wij zullen
de kinderen en de ouders daarop aanspreken en als dit daarna nog doorgaat, zijn
wij helaas genoodzaakt het betreffende kind uit Teams te verwijderen.
Online-onderwijs kan dan niet meer gevolgd worden; het dagprogramma zal dan
aan dit kind gemaild worden door de leerkracht. We hopen natuurlijk dat dit niet
nodig is.

Kunst & Cultuur en Sport
Er zijn dit keer heel weinig inschrijvingen voor de naschoolse cursussen.
Misschien is de deadline van inschrijving u - door het thuiswerken- ontgaan?
Daarom krijgt u nu nog een mogelijkheid tot inschrijving. En kunt u uw
kind(eren) nog t/m maandag 1 februari opgeven voor een cursus. Hoe?'
Door een mailtje te sturen naar: Kenc@amgs.net met daarin de volgende
gegevens (graag volledig invullen!):
•

Voor- en achternaam kind

•

Groep (graag met het cijfer & met de letter, bijvoorbeeld 1A of 2B etc.)

•

Naam van de cursus(sen)

•

Uw mobiele telefoonnummer

•

Uw mailadres

•

In bezit is van een stadspas: indien ja: vermeld het nummer

We plannen nu om de cursussen na de voorjaarsvakantie te starten, dus vanaf
maandag 1 maart. Ze zullen dan doorlopen na de meivakantie en er zullen
enkele lessen meer worden gegeven tot de zomervakantie. De prijzen worden
hierop aangepast. Uiterlijk 1 week voor deze nieuwe begindatum ontvangt u een
bevestiging per mail, met daarin de definitieve data en de nieuwe prijs. Ziet u af
van deze cursus, dan kunt u dat vóór 1 februari per mail laten weten.
Er is nog plaats bij:
Wereldzang (nog 13)
Kinderyoga (nog 5)
Housedance/Shuffelen (nog 14)
Groteske Groothoofden (nog 9)
Maak je eigen kleding (nog 3)
Theater* (nog 13)
Magische handpoppen (nog 8)
Streetdance (nog 7)
N.B. Het Zintuigenatelier en Kidsdance zitten al vol. Daarvoor opgeven kan nu
niet meer.

Voor basketbal (groepen 6/7/8) en atletiek (groepen 3/4/5) kunt u uw
kind(eren) inschrijven via de site www.naschoolseactiviteiten.amsterdam
* Kinderen uit de theatergroep, die door willen gaan met het Annietheater,
dienen zich óók opnieuw op te geven!
Nieuwe kinderen voor het Annietheater moeten zich eerst aanmelden voor de
auditie. De datum van deze auditie hoort u zodra we weten wanneer de school
weer opengaat. Het zal in elk geval op een woensdag zijn tussen 12.30-14.00
uur.
Zijn er op 1 februari nog steeds onvoldoende inschrijvingen, dan zullen we
sommige cursussen helaas moeten schrappen. Dat zou heel jammer zijn. Geef
uw kind dus nog snel op! Meer info over de leeftijdsgroep, de (voorlopige) tijden
en prijzen vindt u in de bijlage.

