
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

• 11 maart  Streetwise (groep 1 t/m 7) 
• 22 maart   Studiedag voor alle collega’s van Stichting Elan - online (leerlingen vrij) 
• 21 t/m 25 maart  Week van de Lentekriebels 

 

 
 
 
 
 
Actuele corona-richtlijnen: 
Dinsdagavond 15 februari is er weer een persconferentie geweest en daarin heeft minister Ernst Kuipers 

verdere versoepelingen aangekondigd. Wat betekenen deze versoepelingen na de Voorjaarsvakantie voor 
onze schoolsituatie? 

• Basismaatregelen blijven: ventileren, handen wassen, bij klachten thuisblijven en testen. 
• Het advies om 2 x per week een zelftest te doen voor leerlingen vanaf groep 6 én medewerkers 

blijft. 
• De mondkapjesplicht vervalt: een mondkapje op hoeft niet, mag wel. In het Leerlingenvervoer blijft 

waarschijnlijk voorlopig wel een mondkapjesplicht. 
• De cohortering komt te vervallen, leerlingen mogen dus weer van groep wisselen. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we weer kunnen starten met groepsdoorbrekend werken in Bouw 2 & Bouw 3 én dat 
de Taalgroep Light weer van start kan gaan. 

• Bij een besmetting wordt de duur van quarantaine aangepast naar 5 dagen: een leerling of 
medewerker mag – mits 24 uur klachtenvrij – daarna weer naar school komen. 

• 1,5 meter afstand houden vervalt als richtlijn, afstand houden mag natuurlijk nog steeds wel. 

• Ouders en externen zijn weer welkom in de school máár nog steeds op uitnodiging van één van de 
collega’s en/of na overleg met één van de administratie-medewerkers bij de balie. De besmettingen 
zijn immers nog vrij hoog en hoe minder contacten, hoe minder kans op besmettingen.  

• En ten slotte: heel fijn dat er weer meer 'mag', maar het corona-virus is natuurlijk nog niet 'weg' en 
sommige versoepelingen kunnen ertoe leiden dat de besmettingen onder ons eigen personeel 
zouden gaan toenemen. Met alle gevolgen van dien voor de bemensing van de groepen én dus voor 
onze leerlingen. Laten we met elkaar dus wel proberen om hier zo verstandig mogelijk mee om te 

gaan! 
 
Parro: 

• Algemene school-informatie wordt nu vaak nog per mail gedeeld én via Parro. We zullen echter 

steeds meer de omslag gaan maken naar het delen van berichten en brieven via Parro. 
• Eén van de grote voordelen van Parro ten opzichte van mail voor ons is dat wij kunnen zien welke 

ouder(s)/verzorger(s) de berichtjes gelezen hebben. Dat scheelt ons heel wat nabellen en checken. 

• Bent u nog niet aangehaakt via de Parro-app? Neem dan even contact op meer de leerkracht en/of 
de administratie zodat wij u (waar nodig) daarmee kunnen helpen. 

 
Personeel: 

• Ineke van der Meulen, onze Orthopedagoog/GZ-psycholoog van Bouw 2, gaat per 01 april stoppen 
met haar werk op de scholen, en dus ook op onze school. We gaan Ineke ontzettend missen als 

mens maar ook door haar kennis en jarenlange ervaring binnen het SBO is ze niet zomaar te 
vervangen. We zijn daarover in gesprek met een aantal mensen en ik hoop u in de volgende 
Maandinfo meer daarover te kunnen melden. 

 

Schoolzuivel (koelkast): 

• Naast schoolfruit krijgen de leerlingen dit schooljaar ook schoolzuivel. Zij krijgen dan 20 weken 
lang gratis 2 eenheden zuivel per week. Om deze zuivelproducten koel te bewaren missen we 
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eigenlijk nog net één koelkast. Heeft u toevallig nog een koelkast ongebruikt staan of weet u er 
één voor een klein prijsje dan houden we ons van harte aanbevolen! 

 

 

 
 
Een spannende periode voor onze schoolverlaters: tussen 28 februari en 04 maart 2022 (voor 12.00 uur) 
moeten de groep 8 leerlingen worden aangemeld op hun nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Alle 
leerlingen in groep 8 hebben dan inmiddels hun schooladvies (en adviesformulier) gekregen. Aanmelden 
dient gedaan te worden met het inschrijfformulier van de VO-school en het adviesformulier van de 

basisschool. Leerlingen die als advies praktijkonderwijs of VSO hebben gekregen kunnen overigens al eerder 
aanmelden.  
 
 

 

 

 
 

 
 

Wat is de Week van de Lentekriebels? 
• De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Een 

van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met het 
thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven 
aan relationele en seksuele vorming. We geven op de AMGS dan een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

• Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben soms al veel vragen 

over het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze 
ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema 
en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en vooral 
hun grenzen mogen aangeven.  

• Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. 
Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. 
En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.  

• Zo:  
➢ durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit; 
➢ ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema; 
➢ worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag; 

➢ leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 
 

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor die week. Dit jaar is het thema van de Week van de 
Lentekriebels 2022 “Je lijf is van jou”. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel 
consent. 

Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl  
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