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Opening Kinderboekweek
Inloopmiddag
Herfstvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij!

PERSONEEL

Personeel
Kalender
Richard van Brummelen
In de eerste schoolweek na de zomervakantie is één van onze gymmeesters, meester Richard,
geopereerd en heeft hij een knieprothese gekregen. De operatie is goed verlopen en op dit
moment is hij druk bezig met de revalidatie. Het zal echter, gezien zijn taak als gymmeester, wel
even duren voordat hij weer aan de slag kan. Gelukkig hebben we in de zomervakantie meester
Roy Suidgeest bereid gevonden om, in ieder geval de eerste maanden, deze gymlessen over te
pakken.
Tamara Methorst-Vittali
In de laatste week van de zomervakantie, op 28 augustus, hebben juf Tamara en haar partner
Alvin een prachtige zoon gekregen: Niels. Alles gaat goed met moeder en kind en we hopen juf
Tamara na haar zwangerschapsverlof weer terug te zien op onze school!

Activiteiten
Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Op woensdag 3 oktober zal de feestelijke opening plaatsvinden.
Inloopmiddag
Op woensdag 10 oktober is er van 14.00-15.00 uur een inloopmiddag. Als u aanwezig kunt zijn
mag uw zoon/dochter die dag om 14.00 uur in de klas blijven. Ouders, broers, zussen en
grootouders worden dan van harte uitgenodigd om in de klas én de rest van de school te komen

kijken. De kinderen kunnen dan hun ‘gasten’ laten zien hoe hun klas en werkplek eruit zien, waar
ze mee bezig zijn en wie hun juf of meester is.

Algemeen
Parkeren
Sinds de nieuwe parkeerregeling rond de school van kracht is, zijn er een aantal zaken significant
verbeterd: de taxi’s hebben eigen standplaatsen en door minder dubbel-parkeren is de
doorstroming beter. Helaas zijn er rond de blauwe zone (maar 1 uur parkeren) en het aantal
parkeerplaatsen wat resteert nog wel zorgen. Deze zorgen zijn al diverse keren uitgebreid
besproken met de gemeente en er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Denkt u dan
bijvoorbeeld aan een kiss-and-ride strook. Helaas kosten deze trajecten (veel) tijd…. Ons geduld
wordt dus op de proef gesteld maar er wordt achter de schermen aan gewerkt.
Luizenpluizers
Ook in het schooljaar 2018/2019 zullen, net als onze leerlingen, ook de hoofdluizen weer naar
school gaan. Uiteraard willen wij er alles aan doen om deze ongewenste beestjes buiten de deuren
van onze school te houden, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig!
Na alle vakanties vindt er op school een luizencontrole plaats. Om deze controle zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, gaan we op deze dag alle groepen tegelijkertijd controleren. Met meer
hulpouders kan er dus nog sneller en efficiënter gepluisd worden. Daarom zijn we op zoek naar
serieuze, enthousiaste ouders/verzorgers, die bereid zijn om te komen helpen controleren op
hoofdluis en zich zo aan te sluiten bij ons luizenpluisteam.
Wilt u ons gedurende het komende schooljaar helpen om de school luisvrij te houden, meldt u
zich dan aan op onderstaand e-mailadres o.v.v. eigen naam, telefoonnummer, e-mailadres en de
naam en groep van uw kind. Bij voorbaat dank!
info@amgs.nl

Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

