
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 02 november                     Bezoek Gooise Praktijkschool (schoolverlaters)  

• 04 & 05 november  Damtoernooi 

• 11 november   Studiedag – alle leerlingen vrij! 

• 16 november                     Ouderavond Voortgezet Onderwijs  

• 23 november  Bezoek Hilfertsheem College (schoolverlaters) 

 

 

 

 

 

Beslisboom: wel/niet naar school? 

• Als losse bijlage vindt u de meest actuele versie van de Beslisboom. 

 

Ouders in de school 

• Ouders zijn welkom in de school als ze een afspraak hebben, dus altijd op uitnodiging 

van of na overleg met één van de collega’s. En waar mogelijk/wenselijk schakelen we 

(deels) over naar online of telefoon. 

 

Absenties melden Parro/bellen 

• Met ingang van 1 november kunt u als ouder/verzorger via Parro uw zoon/dochter 

absent melden. 

• Tot de Kerstvakantie willen wij kijken óf en hoe deze manier van afmelden ons (en u) 

bevalt naast het telefonisch of per mail doorgeven dat uw kind ziek is of niet komt. 

• U kunt in eerste instantie kiezen uit vier categorieën: ziek, medisch (dagdeel), medisch 

(dagdeel) & te laat. 

• Lukt afmelden niet via Parro dan kunt u natuurlijk altijd nog bellen naar onze 

medewerkers van de administratie: Astrid, Annemarie of Louis. 

• Mist u categorieën of heeft u andere tips? Laat weten! 

 

Lerarentekort 

• We hopen dat uw zoon/dochter het nieuwe schooljaar goed gestart is en tot nu toe hebben 

we gelukkig in praktische zin nog weinig last van lesuitval door corona-perikelen, ziekte of 

vacatures. 

• Deze situatie is echter helaas wel kwetsbaar. Op het moment dat er collega's uitvallen door 

ziekte of als een onvoorziene vacature zou ontstaan hebben we maar minimale 

mogelijkheden om (nog) vervanging te vinden. 

• Het kan dus voorkomen dat – als de vaste leerkracht niet aanwezig is wegens ziekte of 

andere omstandigheden – we geen vervanging kunnen vinden. In sommige situaties kán 

groepen opdelen een mogelijkheid zijn maar dat bekijken we per keer. 

• De kans is dus reëel dat we u vragen om uw zoon/dochter een dagje thuis te houden en 

online schoolwerk te maken. 
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• Dat is zeker niet ideaal maar wel de enige oplossing in noodsituaties. We zullen natuurlijk 

altijd proberen om dit niet op het laatste moment maar zo snel mogelijk met u te 

communiceren via Parro. 

 

 

 

  

Damtoernooi 

• Op 04 & 05 november wordt het jaarlijkse damtoernooi georganiseerd. Alle leerlingen van 

Bouw 2 en 3 mogen hieraan meedoen. De groepswinnaars gaan door naar de finale, die in 

de week van 8 tot 12 november wordt gespeeld.   

 

Klassefilm 

• Deze maand gaan alle leerlingen een keer naar een filmvoorstelling van Klassefilm. De 

klassefilms worden vertoond in het Filmtheater Hilversum. 

 

Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs 

• Ook dit jaar organiseren we weer de voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor de 

ouders van onze leerlingen uit groep 7 en groep 8. Deze avond vindt plaats op dinsdag 16 

november. Op deze avond kunt u dan kennismaken met een aantal vertegenwoordigers 

van scholen uit het Voortgezet Onderwijs waarin zij iets vertellen over de organisatie en 

het onderwijsaanbod op hun school. In de afgelopen jaren is gebleken dat ouders dat zeer 

waarderen. Wij hopen dat het dit jaar ook helpend gaat zijn. 

• Tijdens de voorlichtingsavond zijn er collega`s van onderstaande scholen aanwezig:  

-Hilfertsheem College  

-Yuverta Naarden (Voorheen Wellant College) 

-College de Brink  

-Groot Goylant  

-Gooise Praktijkschool 

 

Bezoek Praktijkschool & H’Heem College 

• Op 02 november zullen de leerlingen voor wie Praktijkonderwijs een reële uitstroom is een 

bezoek brengen aan de Gooise Praktijkschool en op 23 november zullen alle schoolverlaters 

een bezoek brengen aan het Hilfertsheem College in Hilversum. De kinderen krijgen een 

rondleiding, doen een activiteit en kunnen de sfeer van de school proeven. Op die manier 

maken de leerlingen alvast kennis met het voortgezet onderwijs. Wegens de 

coronamaatregelen zijn beide bezoeken onder voorbehoud en kan er nog besloten worden 

om de schoolbezoeken niet door te laten gaan.  

 

 

 

 

 

Schoolfruit & schoolzuivel 

• In week 46 (15 november 2021) starten de leveringen van het schoolfruit. Deze leveringen 

lopen t/m week 16 (18 april 2022). In deze periode ontvangen de kinderen per week op 

school drie gratis porties groente en fruit.   

 

Activiteiten 

Algemeen 



 

 
 

• In week 46 (15 november 2021) starten ook de leveringen van de schoolzuivel. Deze 

leveringen lopen t/m week 16 (18 april 2022). In deze periode kunnen de kinderen elke 

week genieten van twee gratis porties zuivel. 

 

 

Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl  
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