Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 29 september 2017

Start verbouwing schoolplein
We starten met de aanleg van “Annie’s tuin” op maandag 9 oktober!! Om 08.30
uur beginnen we met een gezamenlijke “kick-off”.
Iedereen is welkom! Komt dat zien!

Staking leerkrachten primair onderwijs 5 oktober
Op donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, gaan de leerkrachten van de
Annie staken. Er is die dag een landelijke staking. De school is op deze dag
gesloten.

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober is de jaarlijkse opening van de Kinderboekenweek. Het
thema dit jaar is Gruwelijk Eng!
De opening zal feestelijk plaats vinden bij de hoofdingang om 08:30 uur.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!

De K&C-commissie is op zoek naar ouderversterking
Mocht u een ruim hart hebben voor kunst en cultuur, zelf een kunstzinnige
achtergrond hebben, graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
hieromtrent op en na school en hier zelf invloed op willen uitoefenen?
Kom dan met ons brainstormen en meedenken in de K&C-commissie. We komen
regelmatig op di-ochtend bijeen. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen
met Marcia Hexspoor (K&C-coördinator, op school aanwezig op woensdag) &
Hatta Fokker (ouder van Kasja & Iza) via de mail: kenc@amgs.net

Nog plaats bij naschoolse K&C-cursus: Lichtbeeld maken
In de week van 9 oktober is de eerste cyclus van naschoolse cursussen van start
gegaan. Vrijwel alle cursussen zitten vol. Alleen Soundlab kon niet doorgaan
wegens onvoldoende belangstelling.
Er is nu alleen nog plaats in de cursus:
Lichtbeeld maken
12 leerlingen Groep 3 t/m 8
Locatie

: Annie MG Schmidt (Jip = oude schoolzaal, eerste

verdieping)
Periode

: 6 weken, start 13 november t/m 18 december 2017

Op

: Maandag van 15.00 -16.30 uur

Door

: Brigit Aben

Eigen bijdrage

: 45 Euro; met Stadspas: 22,50 Euro

In deze cursus maak je je eigen lamp! Geheel naar eigen ontwerp. Je gaat uit
van iemand die je bewondert.
De lessen worden gegeven door Brigit Aben. Zij is docent kunsteducatie, onder
meer bij de Hermitage. Ze geeft al jaren les aan kinderen, ook bij ons op school.

Terugblik op de studiedag
Dit jaar maken we een start met het traject “Leren zichtbaar maken” in de
school. Onder leiding van Joost Maarschalkerweerd (Bazalt) hebben we op eerste
studiedag van dit jaar met teams van de Annie en School of Understanding
kennisgemaakt met de inhoud van dit traject. Voor meer informatie zie
http://www.lerenzichtbaarmaken.nl/trainingen. De reacties van de teams waren
erg positief. Later dit jaar volgt meer informatie over dit traject en wat dit voor
de onderwijskundige ontwikkeling van de school gaat betekenen.

Enthousiaste reacties op eerste studiedag

Berichtjes uit de gymzaal
Tijdens de gymles hebben we les gehad van Birgit Ente en dat was judo.
Birgit kan heel erg goed judoën want zij is Nederlands kampioen judo geweest.
Het was leuk omdat we allemaal nieuwe dingen hebben geleerd.
Zoals de houtgreep, tafeltje omduwen (geen echte maar bij elkaar), lintjes
afpakken en het leeuwenspel.
De houtgreep was erg grappig. Je moest bij je maatje in het hoekje van de bank
hangen en de afstandsbediening pakken (de hand van je maatje) en dan ging je
zappen en de afstandbediening onder je arm doen je andere arm moest onder de
nek door. We hebben ook de houtgreep gedaan als leeuwen en de ander bij zijn
nekvel te pakken. Je hoeft geen judo pak te kopen, want die werden uitgedeeld
op school.
We hebben hajime geleerd dat betekent beginnen en mate dat betekent stop.
Het was heel erg leuk!
Groetjes Veerle en Sarah groep 5a

Niet alleen de kinderen uit groep 5a waren enthousiast over de
kennismakingslessen van Birgit, ook in de groepen 5b, 4 en 3 hebben alle
kinderen genoten van de judolessen tijdens gym. De naschoolse activiteit zit
mede door dit succes dan ook helemaal vol. Veel kinderen hebben we moeten
teleurstellen, daarom gaan we een ander aantrekkelijk aanbod regelen voor deze
kinderen. In de volgende nieuwsbrief hoort u meer.
Ook de bovenbouw groepen hebben tijdens gym kunnen kennismaken met een
sport, zij hebben afgelopen woensdag een badminton les gekregen van Ruben
Wijnands. Volgende week krijgen ze nog een les aangeboden. Kinderen die
badminton erg leuk vinden kunnen zich aanmelden voor de naschoolse activiteit
badminton in de sportzaal van de Kinkerbuurt op de vrijdagmiddag, deze start op
6 oktober. U kunt uw kind aanmelden via www.combiweljunior.nl

Nieuws uit de ouderraad
Zoals u wellicht gemerkt hebt is de ouderraad sinds vorig schooljaar voor het
innen van de ouderbijdrage overgegaan op een nieuw digitaal betalingssysteem.
We zijn al weer druk bezig met voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
In oktober ontvangt u een mail met het verzoek om de ouderbijdrage 2017-2018
te betalen. Mocht u de bijdrage reeds betaald hebben kunt u deze mail als niet
verzonden betalen.
Ps. Nieuwe leden zijn altijd welkom ! Ook voor vragen en opmerkingen kun u
mailen naar ouderraad@amgs.net

Ouder- en Kindteam op de basisschool
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je
vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan
kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van
school.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop
eens binnen bij ouder- en kindadviseur Mary Bruijn, of maak een afspraak op
school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij
jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de
jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf
rechtstreeks contact opnemen met Mary Bruijn op 06-50672850 of via
m.bruijn@oktamsterdam.nl
Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams
Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen
en inleveren. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, van de
vijfjarigen testen wij ook het zicht en gehoor. Meedoen is vrijwillig. Goed om te
weten: met alle vragen over de gezondheid of ontwikkeling van kinderen kunnen
ouders altijd terecht bij jeugdverpleegkundige Patricia Protiar of jeugdarts Susan
Osenga van het Ouder- en Kindteam.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op
oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het
team in jouw wijk. Je bent welkom!

Agenda
Donderdag 05-10

Landelijke staking leerkrachten PO, school dicht!

Maandag

09-10

Start aan passing schoolplein “Annie’s tuin”

Maandag

23-10

Herfstvakantie

Maandag

30-10

Studiedag, kinderen vrij

Volgende weekend is het weekend van de wetenschap met tal van leuke
activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar op de VU !

