Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 23 maart 2018

Paasontbijt
Vrijdag 30 maart is goede vrijdag en dan is de school gewoon open. We hebben
dan het jaarlijkse paasontbijt op school. De invulling van dit feestelijk ontbijt zal
door de leerkracht bepaald worden.

Nieuws van Wereldkids
Na heel wat mooie jaren als TSO coördinator van Kindercentrum WereldKids op
de Brede school Annie M. G. Schmidt gewerkt te hebben, heeft Fatima Mettioui
een nieuwe uitdaging gevonden. Zij zal per 1 april 2018 uit dienst treden en de
functie van TSO coördinator overdragen aan haar opvolger. Wij willen Fatima
bedanken voor haar inzet en grote betrokkenheid bij de tussenschoolse opvang.
Wij hopen u spoedig te kunnen informeren over haar opvolger.
Beste collega’s en ouders,
Na bijna 12 jaar werkzaam geweest te zijn op de Annie M. G. Schmidt school als
oudercontact medewerker en TSO coördinator, is de tijd voor mij gekomen om
afscheid te nemen. Ik zal een nieuwe uitdaging aan gaan op de Leonardo da
Vinci school, waar ik op de voorschool als pedagogisch medewerkster aan de slag
ga. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik op de Annie
heb gehad. Ik zal jullie allen ontzettend missen.
Met vriendelijke groet,
Fatima Mettioui

Op tijd komen
Even geleden was het de week van het op tijd komen. Dit was een groot succes!
De mediatoren hebben toen goed geholpen en de Leerplicht was erg onder de
indruk van deze actie. Belangrijk is wel om op tijd te blijven komen!

Koningsspelen
Herhaalde oproep voor ouders bij de Koningsspelen!
Op vrijdag 20 april gaan wij weer met de hele school meedoen aan de
koningsspelen. Het gaat natuurlijk weer een groot sportief spektakel worden op
ons mooie nieuwe plein en op het Cremerplein. Traditiegetrouw beginnen we
deze dag met een koningsontbijt op school. Daarna volgt om 9.30 uur de
landelijke aftrap, door met de hele school te dansen op het koningsspelen lied
Fitlala van Kinderen voor Kinderen. Als we uit gedanst zijn kan onze sport- en
speldag gaan beginnen.
Om deze dag voor de kinderen te kunnen organiseren hebben we uw hulp hard
nodig bij het begeleiden van de spellen.
De onder- en middenbouwgroepen zullen in de ochtend gaan sporten en de
bovenbouw in de middag.
Wilt u in de ochtend helpen voor de groepen 1/2 dan kunt u zich aanmelden bij
de klassenouder.
Wilt u zich inzetten voor groep 3 t/m 5 in de ochtend en/of 6 t/m 8 in de middag,
dan kunt u een mail sturen naar m.metselaar@amgs.net
Met sportieve groet,
Melina Metselaar (vakleerkracht bewegingsonderwijs)

Verhuizen
Met het oog op volgend schooljaar willen we graag weten of u van plan bent te
gaan verhuizen. Mocht dit het geval zijn en uw kind gaat naar een andere school,
mail dit dan zo snel mogelijk aan info@amgs.net onder vermelding van de naam
en groep van uw kind, de naam van de nieuwe school en de verhuisdatum.

Agenda
Woensdag

28-03

De Grote Rekendag

Vrijdag

30-03

Goede Vrijdag, gewone schooldag!

Maandag

02-04

Tweede paasdag

Dinsdag

03-04

Studiedag, school dicht

Vrijdag

20-04

Koningsspelen

Vrijdag

27-04

Koningsdag en start mei vakantie

Donderdag 24-05

Schoolfotograaf

Woensdag

Schoolfotograaf (broertjes/zusjes)

30-05

