Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 13 oktober 2017

Nieuws van het schoolplein
Komende week wordt er hard gewerkt aan het verwijderen van de tegels op het
plein met behulp van machines. Wij zullen er zorg voor dragen dat de kinderen
veilig buiten kunnen spelen en daarom zal het buistenspeelrooster regelmatig
aan worden aangepast.
Ook de fietsenstaling gaat (tijdelijk) verdwijnen. Daarom het verzoek zo min
mogelijk met de fiets naar school te komen. In de ochtend zullen de kinderen
aanwijzingen krijgen waar ze hun fiets kunnen stallen.
Volg de ontwikkelingen van Annie’s tuin op de voet via: www.anniestuin.nl

Ouderraad
De ouderraad organiseert en helpt bij verschillende activiteiten
gedurende het schooljaar. Dit kunnen wij niet zonder hulp van de ouders. Wij
zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij onderstaande activiteiten:
•

Maandag 20 november om 19.30 uur: Meehelpen Sinterklaasversieringen
ophangen.

•

Woensdag 22 november om 12.30 uur: Sintsurprise knutselen in het bevo
lokaal (schoolzaal 1e verdieping).

•

Dinsdag 5 december om 06.30 uur: Sint en pieten schminken.

•

Woensdag 6 december om 08.30 uur: Opruimen van alle Sint versieringen.

•

Woensdag 13 december om 12.30 uur: Kerstversiering in school op hangen.

•

Donderdag 21 december om 14.45 uur: Opbouwen voor de kerstborrel
(tafels, kraampjes, etc).

•

Donderdag 21 december om 20.00 uur: Opruimen van de kerstborrel.

Wil je helpen bij een of meer van bovenstaande activiteiten?
Stuur dan een mail naar ouderraad@amgs.net met je naam, telefoonnummer en
activiteit(en) waarbij je kan helpen. Je kan ook een van ons aanschieten op
school. Alvast bedankt namens de ouderraad!
Juliet Aydin, Hanneke Verlinden, Rebecca Tyralla, Denis Boumann, Cora
Westerhout, Anne-Marie Faber en Merel van Gaalen.

Schoolgids
De schoolgids staat op de website! De gids is terug te vinden onder het kopje
informatie en bestaat uit een algemeen & een praktisch deel. Wij wensen
iedereen veel leesplezier!

Herfstvakantie
Nog een week en het is al weer herfstvakantie. We willen u erop wijzen dat de
maandag aansluitend op de vakantie een studiedag is. De kinderen zijn die dag
vrij (maandag 30 oktober).

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 dinsdagochtend bijeen.
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Marcia Hexspoor (K&Ccoördinator, op school aanwezig op woensdag), Hatta Fokker (ouder van Kasja &
Iza) of via de mail: kenc@amgs.net

ICT
Als het goed is wordt het internetprotocol met de kinderen van de groepen 5 t/m
8 voor de herfstvakantie besproken en ondertekend met hun naam.
Het zal daarna bij de computers komen te hangen. In het protocol staat hoe wij
op school met het internet omgaan. In de bijlage vindt u het protocol ter inzage.

Leerlingenraad
Er zijn verkiezingen geweest voor de leerlingenraad. De kinderen van groep 5
t/m 8 konden zich verkiesbaar stellen door het maken van een presentatie of een
poster. We hebben heel veel mooie posters in de school zien hangen en het was
een moeilijke keuze! De kinderen die het zijn geworden zijn: Maas Rütten (5a),
Iza Brosschot (5b), Melina Meijer (6a), Zoë Werners (6b), Stella Tyralla (7),
Madelief Westerhout (7), Anissa El Bousklaoui (8) en Ioan Kvanchiani (8).
Een belangrijk verkiezingspunt van meerdere kandidaten is: schonere wc's!
Afgelopen woensdag is de eerste vergadering geweest en toen heeft meester
Chris de kinderen hartelijk gefeliciteerd met deze belangrijke taak.

De Vreedzame School
Wij werken nu al 8 jaar met het programma van de Vreedzame School en we zijn
erg blij met opnieuw de volgende erkenning:
Onlangs is De Vreedzame School opnieuw beoordeeld door het Nederlands
Jeugdinstituut voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Om de
inhoud van de databank up-to-date te houden wordt elk programma om de vijf
jaar her beoordeeld. De Vreedzame School is opnieuw erkend als ‘effectief
volgens eerste aanwijzingen’. Effectief volgens eerste aanwijzingen: Een
interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke
of indicatieve bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering
van de interventie, ook al staat nog niet vast dat dit effect (helemaal) door de
interventie wordt veroorzaakt.

Agenda
Maandag

23-10

Herfstvakantie

Maandag

30-10

Studiedag, kinderen vrij

Dinsdag

05-12

Sinterklaas, kinderen ’s middags vrij

Woensdag

06-12

Studiedag, kinderen vrij

Donderdag 21-12

Kerstdiner

Vrijdag

22-12

Vrije dag, start kerstvakantie

Maandag

22-01

Start toetsperiode 1

Vrijdag

02-02

Studiedag, kinderen vrij

Woensdag

07-02

Studiedag, kinderen vrij

Maandag

12-02

Theoretisch verkeersexamen groep 7

Maandag

19-02

Start rapportageweek 1

Maandag

26-02

Voorjaarsvakantie

