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Corona
Het kabinet wil dat alle kinderen, ook in deze bijzondere situatie, onderwijs krijgen. Kinderen in het reguliere
basisonderwijs gaan volledig naar school.
Vanaf maandag 21 september kan onderwijspersoneel in het basisonderwijs zich met voorrang laten testen. De
voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te voorkomen.
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij Corona.
Is uw kind ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij
neusverkoudheid gewoon naar school, behalve onder meer bij koorts of benauwdheid. Kinderen zijn vaak verkouden
en worden daarom nu vaak geweigerd op school, omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij
kinderen verloopt dit virus echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding lijkt beperkt te zijn.
Op school zijn goede ventilatie en een gezond binnenklimaat uiteraard belangrijk. Regelmatig 10 tot 15 minuten
luchten door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open zetten is een must (voor en na schooltijd, tijdens
pauzes).
Voor iedereen gelden de algemene maatregelen:
• 20 seconden handen wassen met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• We gebruiken papieren handdoekjes
• Schud geen handen
• Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden
• Mondkapjes zijn niet nodig op school
Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouders, verzorgers, vrijwilligers, stagiaires en
(externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt
de hygiënevoorschriften toe. We willen het volwassenenverkeer binnen de school en op het schoolplein tot een
minimum beperken. De maatregelen zijn weer aangescherpt. We maken ons gewoon zorgen. Inmiddels geldt er een
aanwezigheidsregistratie voor mensen. Alleen bij hoge noodzaak kunt u uitgenodigd worden bijvoorbeeld door de
leerkracht op school. De chatfunctie in Social Schools staat weer aan. Dit betekent dat u naar de leerkracht van uw
kind een berichtje kunt sturen. De berichten zullen met name na schooltijd worden beantwoord. Voor vragen onder
schooltijd en ziekmeldingen graag telefonisch contact opnemen.
Oktober 2020
1
Teldatum.
1
Studiedag; leerlingen vrij.
2
Groep 8 Noord, 7 en 8 Annie: Gezondheid op school.
5
Week van de opvoeding t/m 11 oktober.
8
Groep 6 Annie; bezoekt Centrum voor de Kunsten, ‘Hoorspel’.
14
Drempelonderzoek groep 8.
15
Afsluiting Kinderboekenweek.
15
Groep 4 Annie; bezoek op school door Centrum van de Kunsten, ‘Rappe ruimtereis’.
19
Herfstvakantie t/m 23 oktober.
26
Groep 7 Noord en Vriesland; bezoekt Centrum voor de Kunsten, ‘Kwartetdag’.
30
Techniekmiddag: Groep 1 t/m 8 technieklessen.
November 2020
1
Week van Respect.
6
Nationaal schoolontbijt.
6
Lootjes trekken: groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo.
1 oktobertelling
1 Oktober is de datum waarop scholen aan het Ministerie van Onderwijs doorgeven hoeveel leerlingen zij op school
hebben. Vorig jaar op 1 oktober telden De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt samen rond de 800 leerlingen. Dit
jaar zijn dat er 845. U merkt dat ouders onze school weten te vinden. Wij krijgen vragen van ouders of er wachtlijsten
zijn. Door de spreiding van onze school in verschillende wijken kunnen wij op alle locaties van onze school kleuters
plaatsen. Er is geen wachtlijst. Dit schooljaar zijn wij met twee extra kleutergroepen gestart. Dat maakt dat onze
school inmiddels 13 kleutergroepen heeft.
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Ontruimingsoefening
Op iedere locatie binnen onze school houden wij twee keer per jaar een ontruimingsoefening. Eén keer per jaar is dit
een voor aangekondigde ontruiming en eenmaal per jaar wordt het vooraf niet gemeld bij kinderen en leerkrachten.
Deze oefening is uiteraard bedoeld voor de veiligheid bij calamiteiten van onze kinderen en teamleden. De BHV-ers
binnen onze school zijn verantwoordelijk voor deze ontruiming. Eind september heeft er een ontruimingsoefening
plaatsgevonden. Alle kinderen en aanwezigen in de school hebben hieraan deelgenomen en een goed resultaat
geboekt.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoen. De
Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school gehouden van woensdag 23 september tot en met donderdag 15
oktober. Ter afsluiting vindt er donderdag 15 oktober een voorleesshow plaats. De kinderboekenmarkt die jaarlijks
gehouden wordt op locatie Noord en Annie M.G. Schmidt kan dit schooljaar wegens de corona richtlijnen niet
gehouden worden.
Gezondheid op school
Ook dit schooljaar hebben wij een samenwerkingsverband met Annelies van der Voorde, kinderdiëtist van
diëtistenpraktijk Food4life. Zij zal voorlichting aan bepaalde groepen in de bovenbouw verzorgen. De kinderen
krijgen voorlichting in de klas met als hoofddoel het ontwikkelen van een gezondere leefstijl middels o.a.
kennisoverdracht en praktijkervaring.
Van de schoolpenningmeester
Dit schooljaar vindt voor de ouders van Annie M.G. Schmidt een verandering plaats voor het innen van de vrijwillige
school- en schoolreisbijdrage. Voor alle ouders geldt dat u via Social Schools een betaalverzoek krijgt. In de mail zit
een betaallink waar u gebruik van kunt maken. We willen u verzoeken om de eerste betaling van het schoolgeld zo
spoedig mogelijk in orde te maken. Met vragen hierover kunt u terecht bij Cathy Bodde of Kelody Langezaal.
Week van de Opvoeding Thema 2020: Staan en opvallen
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind
je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops,
webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken. De Week is van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 2020.
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen óók de school,
sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving
waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en
elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. De Week van de opvoeding is een
mooi moment om de handen ineen te slaan. Voor meer informatie: www.weekvandeopvoeding.nl.
Op school kunt u naast de leerkracht terecht bij Larissa Gundlach en Corina Kraak. Larissa en Corina zitten in de
werkgroep “Alle Kinderen Doen Mee!”
Uw vragen en reacties
Locatieleiders
Zuid
Noord, Trompetpad 2
Vriesland
Noord, Trombonestraat 1
Annie M.G. Schmidt

Romy van Sintmaartensdijk
Nikki Monster
Larissa Gundlach
Marion Bork
Danique Exaltus

0181-636296
0181-680707
0181-632311
0181-687010
0181-630433

