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Start afname Cito-toetsen
Studiedag (alle kinderen vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Start actie Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek. Thema: En toen?

Activiteiten
Oudergesprekken
In de herfstperiode (vanaf eind september) wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt het Ontwikkelingsperspectief (OPP) besproken. Aan het
einde van het gesprek wordt gevraagd of u voor het handelingsgedeelte van dit OPP wilt
tekenen.
We hebben ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar geen herfstrapporten meer op te stellen
maar het Ontwikkelingsperspectief en de OPP-trap als leidende documenten voor dit gesprek
te gebruiken. Juist omdat hierin – als het goed is – alle belangrijke informatie over uw
zoon/dochter en zijn/haar ontwikkeling staat.
Inloopmiddag
De afgelopen jaren hadden we eind september/begin oktober een zogenaamde inloopmiddag.
Deze middag werden ouders, broers, zussen en grootouders uitgenodigd om in de klas én de
rest van de school te komen kijken. De kinderen konden dan hun ‘gasten’ laten zien hoe hun
klas en werkplek eruit zien, waar ze mee bezig zijn en wie hun juf of meester is.
Door de corona-maatregelen is het dit schooljaar helaas niet mogelijk om deze middag dit
kwartaal in te plannen. Zien we later in het jaar wél mogelijkheden dan zullen we dit alsnog
organiseren!

Algemeen
Ventilatie
Conform het advies hebben wij het ventilatiesysteem van ons gebouw gecheckt. Mechanische
ventilatiesystemen zijn, i.v.m. het verspreiden van virussen, het meest risicovol omdat zij niet
altijd op frisse buitenlucht draaien maar soms ook vervuilde lucht ‘rondblazen’.
Op de Annie M.G. Schmidtschool is er echter geen mechanisch systeem aanwezig. Frisse lucht
komt van buiten (ramen open) en de ‘gebruikte’ (verontreinigde en zuurstofarme) lucht wordt
afgezogen en naar buiten afgevoerd.
Belangrijkste voor nu is dus: vooral veel ventileren en zolang en waar het kan ramen en deuren
open!

Kan uw kind met klachten naar school?
Om als ouder/verzorger zelf al een afweging te kunnen maken of uw kind wel of niet naar school
kan met klachten, stuur ik u de meest actuele Handreiking verkoudheidklachten bij kinderen 012 jaar van de GGD Gooi & Vechtstreek mee als losse bijlage.
Overschakelen op thuisonderwijs
Het onderwijs kende, net als veel andere beroepen, voor de corona-periode al een
personeelstekort. Met name invallers zijn niet/nauwelijks te vinden en vacatures zijn moeilijk in
te vullen.
De actuele situatie maakt het een nog grotere uitdaging om alle groepen ‘bemenst’ te houden.
Collega’s mogen immers ook met lichte gezondheidsklachten niet naar school komen en moeten
tot de testuitslag thuis blijven. Ook kan het zo zijn dat collega’s in quarantaine of thuisisolatie
moeten omdat er in hun naaste omgeving (mogelijk) mensen met COVID zijn.
We moeten er dus rekening mee houden dat we in dat soort situaties voor bepaalde groepen over
moeten schakelen op thuisonderwijs. Niet ideaal en zeker niet prettig maar ik denk helaas wel
reëel om daar rekening mee te houden. Als deze situatie zich voordoet zullen we natuurlijk
proberen u zo tijdig mogelijk hierover te informeren.

Doppenactie
Doppen sparen voor de KNGF Blindengeleidenhonden
Bij de meeste ouders natuurlijk allang bekend maar in de hal (tegenover de administratie) staat
een container waarin we ‘doppen’ sparen. Met de opbrengst van deze doppen kunnen we de
opleiding van pup naar geleidehond mede helpen financieren.
Welke doppen mogen er bijvoorbeeld (schoon en droog) in de container worden gedaan door uw
zoon/dochter?
 Mineraal- of spuitwater
 Melk- of yoghurtpakken
 Wasmiddel
 Deo- en spuitbussen
 Pindakaas- en chocoladepasta
 Frisdrankflessen
 Tandpasta
 Zepen en shampooflessen
 Slagroombussen
Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

