
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 augustus    Start schooljaar leerlingen 

 31 augustus  Ouderavond 

 12 september Schoolreisje Oud-Valkeveen 

 

 

 

 

De zomervakantie ligt bijna achter ons en we hebben er zin in om te starten en iedereen weer 

‘live’ te ontmoeten! In deze Maandinfo vindt u meer informatie over de eerste schoolweken. 

Inloop: 

 We willen graag de inloop van ouders en verzorgers in school ’s ochtends beperken. We 

hebben namelijk in de coronatijd gemerkt dat het voor een rustige en ongestoorde start 

van de kinderen én de collega’s goed werkt om op het plein of bij de deur afscheid te 

nemen van uw zoon/dochter en niet mee naar binnen te gaan. Heeft u een belangrijke 

mededeling voor de leerkracht of een vraag? Neem dan voor schooltijd contact op via de 

mail of via PARRO of overleg even met de pleinwacht of u even naar binnen kan lopen. En 

natuurlijk mogen de ouders van nieuwe leerlingen zeker de eerste schooldagen meelopen 

naar het lokaal van hun zoon/dochter. 

 

Bezetting groepen & lerarentekort: 

 U heeft ongetwijfeld gelezen of gehoord dat het lerarentekort steeds groter wordt en de 

gevolgen dus steeds heftiger en ingrijpender zijn. Er zijn zelfs scholen die de basisformatie 

voor het nieuwe schooljaar (nog) niet rond hebben. 

 Dat laatste is gelukkig bij ons wel het geval maar in geval van ziekte of andere calamiteiten 

worden ook onze mogelijkheden steeds meer beperkt. Het zou dus mogelijk kúnnen zijn 

dat we groepen naar huis moeten sturen óf over moeten schakelen op online werken. 

 Op elke school, maar naar mijn mening juist op het Speciaal Basisonderwijs, zijn 

vakbekwame leraren en continuïteit in het team essentieel. Het oplopende tekort legt een 

zware druk op de onderwijskwaliteit van scholen, terwijl leerlingen op deze scholen voor 

hun ontwikkeling sterk aangewezen zijn op school. Waar mogelijk zullen we dus zoveel 

mogelijk doen om de rust en continuïteit te bewaken en te bewaren maar dat is en wordt 

een steeds grotere uitdaging! 

 

Welke corona-richtlijnen hanteren we (nog): 

 Zie meest actuele Beslisboom (losse bijlage).  

 

 
 
Stichting Elan wil bijdragen aan verduurzaming. In het kader daarvan worden er binnenkort (nu 

echt!) op de daken van de AMGS en De Wijngaard zonnepanelen geplaatst. Bij de AMGS gaat het 
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om 417 zonnepanelen. Dit zorgt voor 100% afdekking van het energieverbruik en 65 ton CO2- 

reductie. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen uiterlijk half november geplaatst zijn. 

 

Dit hele project wordt begeleid door een externe projectleider van Zowiezon. Op de AMGS en De 

Wijngaard zal er aandacht zijn om leerlingen, aan de hand van een lespakket en een gastles, mee 

te nemen in de ontwikkelingen van duurzame energie. 
 

  

 
 
Ouderavond 2022-2023: 

 De ouderavond staat gepland voor woensdag 31 augustus. 

 We bieden twee rondes aan waarin de leerkracht in beide rondes dezelfde 

informatie deelt. 

 Ronde 1 van 19.00-19.40 uur, wisseltijd van 19.40 -20.00 uur, ronde 2 van 

20.00-20.40 uur. 

 Graag vooraf aanmelden zodat de groepen gelijkmatig verdeeld kunnen worden 

over de rondes. 

 

Wilt u zich bij de leerkracht van uw zoon/dochter aanmelden voor deze ouderavond? Liefst voor 

of op maandag 29 augustus. En dan daarbij uw voorkeur voor een ronde vermelden? Onderaan 

deze Maandinfo vindt u de mailadressen van de leerkrachten. 

gemeen 
Algemeen 

 

 

Schoolreisje  

Maandag 12 september gaan we met alle kinderen een dagje uit naar Oud-Valkeveen! Een 

schoolreisje dus, met als doel het leren kennen van elkaar buiten de schoolsituatie. Belangrijk 

voor de groepsvorming in de nieuwe groep.   

 Wij zoeken voor die dag ouders die willen rijden naar (vertrek rond 09.30 uur) én van 

(rond 13.30 uur) Oud-Valkeveen.   

 Intekenlijsten hiervoor liggen op de informatieavond klaar bij de klas van uw kind óf u kunt 

dit doorgeven aan de groepsleerkracht.   
 Praktische info: de kinderen hoeven geen lunch mee te nemen, wel een tien-uurtje.  

 Als het warm weer is wilt u uw kind dan extra drinken en zonnebrand meegeven?  

 

 
 

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  
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 Zepen en shampooflessen  

 Slagroombussen  

 

 
 
Groepslijsten 

Wij willen graag z.s.m. de nieuwe groepslijsten met u delen zodat u onder andere de 

adresgegevens heeft van de klasgenootjes van uw zoon/dochter. Op de informatieavond 

ontvangt u een formulier om de meest actuele gegevens op te schrijven én daarop kunt u 

aangeven of deze gegevens gedeeld mogen worden.  

 

Medicatieverstrekking 

In de bijlage vindt u ook een formulier over het toedienen van medicatie. We vragen u om dit 

formulier in te vullen en aan de leerkracht te geven/mailen als uw kind medicijnen gebruikt. 

Nb. Dit kan ook nog op de informatieavond, dan liggen deze formulieren uitgeprint in de 

klassen. 

 

Schoolgids 

De schoolgids voor 2022-2023 kunt u vinden op de website van onze school 

https://www.amgs.nl/schoolgids-2/ . We drukken de schoolgids niet meer automatisch voor 

iedereen af. Wilt u wel graag een papieren exemplaar ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven 

aan de administratie (amgs@amgs.nl). 

 

Ziekmelden & verlof 
Wilt u, als uw kind ziek is, dit bij voorkeur telefonisch of via Parro doorgeven voor 8.30 uur? 

De melding wordt dan door de administratie doorgegeven aan de leerkracht. Als uw 

zoon/dochter met leerlingvervoer komt, is het ook handig als u de chauffeur informeert. 

Indien uw zoon/dochter niet aanwezig is en er ook geen ziekmelding is, wordt er contact 

opgenomen met thuis. Als een kind ongeoorloofd afwezig is volgt een melding bij de 

leerplichtambtenaar omdat schoolverzuim, anders dan bij ziekte, wettelijk niet is toegestaan. 

 

De leerplichtwet kent geen ‘snipperdagen’. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met 

leerplichtige kinderen moeten in de schoolvakanties of op studiedagen gepland worden. Toch 

kent de leerlichtwet een aantal uitzonderingen die het mogelijk maakt om verlof aan te 

vragen. 

Wanneer u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, moet u schriftelijk 

een ‘beroep op vrijstelling’ indienen bij de directeur van de school. U kunt dit doen door het 

formulier ’verzoek om vrijstelling schoolbezoek’ in te vullen en af te geven of te mailen naar 

school (http://www.amgs.nl/verlof-aanvragen/). U hoort dan z.s.m. van de directeur of dit 

verlof wel of niet verleend wordt. 

 U kunt alleen een beroep op vrijstelling indienen wanneer u door de aard van uw 

beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de gewone 

schoolvakanties. Het gaat dan om een gezinsvakantie die nooit langer dan 10 

schooldagen mag duren. Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren 

worden ingediend bij de directeur van de school.  

 

 

 

 

Algemeen 
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Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl 

 

  

MAILADRESSEN AANMELDEN OUDERAVOND 31 AUGUSTUS 

GROEP NAAM LEERKRACHT MAILADRES LEERKRACHT 

Stampertjes Pauline Hassink p.hassink@amgs.nl 

Abeltje Francis Kroeskamp f.kroeskamp@amgs.nl 

Krullevaar Tamara Scholten t.scholten@amgs.nl 

Pluk Kylie Spaans k.spaans@amgs.nl 

Minoes Bram Putman b.putman@amgs.nl 

Langhors Tanja van Leeuwen t.vanleeuwen@amgs.nl 

Mevr. Helderder Edith de Vries e.devries@amgs.nl 

Floddertje Ilse Baars i.baars@amgs.nl 

San Carazzo Marianne Otten m.otten@amgs.nl 

Bellevu Iris van Heezik i.vanheezik@amgs.nl 

Isabella Caramella Wilco Veldhuizen w.veldhuizen@amgs.nl 

Hendrik Haan Saundrey Matthew s.matthew@amgs.nl 

Bemmelekom Angelique Dreyer a.dreyer@amgs.nl 
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