Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 01 juni 2018

Let op! Lang weekend
Vrijdag 8 juni en maandag 11 juni zijn twee studiedagen, dus dan hebben de
kinderen vrij. Dit zijn de laatste vrije dagen voor de zomervakantie.

Vakantierooster 2018-2019
Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september.
Vakanties:
Herfstvakantie

maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018

Kerstvakantie

maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019

Pasen

maandag 22-04-2019

Meivakantie

maandag 29-04-2019 t/m vrijdag 10-05-2019

Pinksteren

maandag 10-06-2019

Zomervakantie

maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 26-08-2019

Vrije (mid)dagen/studiedagen:
Maandag 29-10-2018

Studiedag: leerlingen vrij

Woensdag 28-11-2018

Studiedag: leerlingen vrij

Vrijdag 21-12-2018

Middag vrij vanaf 11:45 uur

Maandag 07-01-2019

Studiedag: leerlingen vrij

Woensdag 06-02-2019

Studiedag: leerlingen vrij

Vrijdag 15-02-2019

Middag vrij vanaf 11:45 uur

Dinsdag 19-03-2019

Studiedag: leerlingen vrij

Donderdag 30-05-2019

Hemelvaart, vrij

Vrijdag 31-05-2019

Vrije dag

Dinsdag 11-06-2019

Vrije dag

Vrijdag 21 juni

Middag vrij vanaf 11:45 uur

Woensdag 26 juni

Studiedag: leerlingen vrij

Vrijdag 12-07-2019

Middag vrij vanaf 11:45 uur

Nieuws uit de MR
De MR heeft in de recente vergaderingen gesproken over:
•

De uitslag van de TSO-enquete: inmiddels zijn afspraken met de Wereldkids
gemaakt over verbeterpunten die door ouders zijn aangedragen. Belangrijkste
afspraak is dat er vanuit school meer aandacht zal zijn voor de overdracht
voor en na de pauze.

•

Werkdruk: wat betreft werkdruk heeft de personeelsgeleding binnen het team
een enquête gehouden. De uitkomsten van dat onderzoek zullen gebruikt
worden om te bepalen hoe de toegewezen werkdrukgelden worden besteed.

•

De formatie van het nieuwe schooljaar en het vakantierooster. Een verzoek
van ouders om de vrijdag(middag) voor de februarivakantie een studiedag te
plannen, is door Chris meegenomen in de samenstelling van het rooster. De
hele dag lukt niet, maar de middag wel in 2019.

Oproep van de MR
Aan het einde van dit schooljaar stopt Maaike Noordhuis als lid van de
Medezeggenschapsraad (MR) van de Annie. Dit betekent dat we ter versterking
van de oudergeleding op zoek zijn naar een nieuw lid. Bij deze roepen we
ouders/verzorgers die zitting willen nemen in de MR op om zich kandidaat
stellen.
Wat doet de MR
De MR wordt bij veel beslissingen van de school om advies gevraagd. Bij
sommige beslissingen is de instemming van de MR zelfs vereist. De MR
controleert en adviseert, gevraagd en ongevraagd. Zo kan de MR namens ouders
(en leerkrachten) onderwerpen die bij de ouders leven onder de aandacht

brengen van de directie. Op die manier bouwt de MR mee aan de kwaliteit en het
beleid van de school. Het lidmaatschap van de MR biedt de gelegenheid om op
een actieve manier betrokken te zijn bij de school en zo daadwerkelijk wat te
kunnen veranderen.
De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Meer informatie over de MR is te
vinden op: http://www.amgs.net onder “Ouders”.
Wat houdt het MR lidmaatschap in
De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar in de avonduren. Het MR
lidmaatschap brengt met zich mee dat je je op deze vergaderingen moet
voorbereiden door het lezen van een aantal stukken. Na een vergadering zijn er
soms actiepunten die uitgevoerd moeten worden. Alles kan prima in de
avonduren. Het lidmaatschap is voor de duur van 3 jaar.
Kandidaten
Ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen, wordt verzocht uiterlijk
30 juni 2018 hun eigen naam, de namen van hun kind(eren) + groep, een korte
bio en motivatie, èn een foto van zichzelf online in te vullen op de site van de MR
(https://goo.gl/forms/gnNh9TlSSad4r7D52). De verkiezingen worden in de week
van 2-10 juli a.s. via een online enquête gehouden. 11 juli 2018 wordt bekend
gemaakt welke ouder/verzorger met ingang van volgend schooljaar plaatsneemt
in de MR. We zien reacties van geïnteresseerden graag tegemoet.
Vragen kunt u mailen naar: omramgs@gmail.com
Met vriendelijke groet,
De oudergeleding van de MR:
Maaike Noordhuis, Pijke Oostra & Wietse Rypkema

Week van de voeding
Afgelopen week was het de week van de gezonde voeding bij ons op school.
In alle groepen is aandacht besteed aan dit onderwerp en in groep 4b hebben de
kinderen een vitamine getekend, zoals zij denken dat een vitamine eruit ziet:

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.

Nieuwe schooltandarts
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Na jarenlang met veel plezier op de Annie MG Schmidt gewerkt te hebben, gaat
mijn collega Puck Portengen de tandheelkundige zorg van uw kinderen
overnemen.

Puck Portengen

Bram Meertens

Tandarts

Assistent

De tandarts zal donderdag 7 juni op school langskomen voor de tandheelkundige
controles. Voor groep 8 wordt een andere dag gepland.
Controles en poetsinstructies zullen op school plaatsvinden, eventuele
behandelingen in onze praktijk in Amsterdam West, Marius Bauerstraat 30.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op 020-6166332 of via email pportengen@jtv-amsterdam.nl
Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
Sara Setodeh
Tandarts Jeugdtandverzorging Amsterdam

FutureNL
Op zaterdag 23 juni vindt hét junior evenement van het jaar plaats! 500
kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan aan de slag met programmeren op de
middenstip van de Johan Cruijff ArenA. De kinderen krijgen les in Minecraft en
bouwen op een digitale manier aan Amsterdam Zuidoost. Deze ideeën worden na
afloop uitgereikt aan de Gemeente Amsterdam.
Dit event is nadrukkelijk ook geschikt voor meisjes en kinderen die nog nooit iets
met Minecraft hebben gedaan. Tussendoor zijn er coole optredens van Keizer en
Vinchenzo! De kinderen worden begeleid door meer dan 80 vrijwillige
gastdocenten uit het bedrijfsleven. Daarom hoeven leerkrachten en ouders niet
mee.
Deelname aan het evenement is kosteloos.
Datum en tijdstip: zaterdag 23 juni 09:00-13:00
Locatie: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
Aanmelden: via deze website: http://www.futurenl.org/amsterdamarena

Agenda
Maandag

03-06

Groep 8 op schoolkamp

Vrijdag

08-06

Studiedag, kinderen vrij

Maandag

11-06

Studiedag, kinderen vrij

Vrijdag

22-06

Anniedag

