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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  21	  januari	  

!	  TB3	  naar	  Nemo	  
Donderdag	  23	  januari	  
!	  logopediescreening	  voor	  groep	  1-‐4	  	  

!	  groep	  6	  binnenles	  schooltuinen	  
Vrijdag	  24	  januari	  
!	  inloopochtend	  

	  	  
Donderdag	  30	  en	  vrijdag	  31	  januari	  is	  de	  
school	  dicht	  ivm	  de	  landelijke	  

onderwijsstaking.	  
	  	  
Staking	  

Op	  30	  en	  31	  januari	  staken	  wij	  en	  is	  de	  school	  
gesloten.	  Een	  uitgebreide	  toelichting	  staat	  in	  
de	  mail	  die	  ik	  u	  vrijdagmiddag	  gestuurd	  heb.	  

	  	  
PABO	  en	  ROC	  stagiaires	  
Deze	  week	  was	  het	  de	  laatste	  week	  van	  de	  

PABO	  stagiaires	  –	  en	  ook	  de	  ROC	  stagiaires	  zijn	  	  
al	  bijna	  klaar	  met	  hun	  stage.	  Vanaf	  eind	  

januari	  starten	  de	  nieuwe	  stagiaires.	  Bijna	  elke	  
klas	  heeft	  een	  stagiaire,	  sommigen	  klassen	  
zelfs	  twee.	  Als	  opleidingsschool	  en	  zeker	  

gezien	  het	  schrijnende	  leerkrachtentekort,	  
bieden	  we	  zoveel	  mogelijk	  toekomstige	  
collega’s	  een	  plek	  om	  te	  leren	  en	  te	  genieten	  

van	  jullie	  kinderen!	  
	  
Techniek	  week	  –	  constructie	  

Deze	  week	  zijn	  de	  CITO	  toetsen	  begonnen.	  In	  
de	  middagen,	  na	  de	  CITO,	  start	  ons	  
techniekproject.	  Dit	  project	  staat	  de	  komende	  

weken	  in	  het	  teken	  van	  constructies.	  In	  elke	  
bouw	  zal	  er	  gebouwd	  worden	  aan	  stevige	  
constructies,	  waarbij	  de	  kinderen	  onder	  

andere	  leren	  dat	  papier	  door	  
driehoekverbindingen	  veel	  gewicht	  kan	  
dragen.	  

In	  de	  onder-‐	  en	  middenbouw	  worden	  er	  
spaghettibruggen	  en	  bruggen	  van	  papier	  
gebouwd.	  In	  de	  tussen-‐	  en	  bovenbouw	  gaan	  

we	  een	  knikkerbaantoren	  van	  karton	  en	  een	  
uitkijktoren	  van	  artstraws	  en	  rietjes	  maken.	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Kinderen	  en	  gezonde	  voeding	  

We	  zijn	  er	  vaak	  van	  overtuigd	  dat	  kinderen	  
zelf	  moeten	  leren	  gezond	  te	  eten,	  maar	  
kunnen	  we	  ze	  niet	  een	  beetje	  helpen	  door	  ze	  

gezonde	  keuzes	  voor	  te	  zetten?	  
Uit	  Een	  Nederlands	  onderzoek	  blijkt	  nu	  dat	  
tv-‐programma’s	  die	  gezonde	  voeding	  in	  beeld	  

brengen,	  een	  positieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  
voedselkeuzes	  die	  jongeren	  maken.	  De	  
onderzoekers	  konden	  aantonen	  dat	  10-‐	  tot	  

12-‐jarige	  kinderen	  bijna	  drie	  keer	  zo	  vaak	  een	  
gezonde	  optie	  kozen	  wanneer	  ze	  daarvoor	  een	  
kookprogramma	  met	  gezonde	  ingrediënten	  

zagen.	  Dit	  vraagt	  naar	  meer	  onderzoek	  naar	  
de	  manier	  waarop	  kanalen	  als	  
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kookprogramma’s,	  voedselreclame	  en	  online	  
vlogs	  kunnen	  worden	  ingezet	  om	  jongeren	  

actief	  richting	  de	  gezondere	  voedselopties	  te	  
sturen.	  	  
	  

150ste	  geboortedag	  Maria	  Montessori	  
Op	  1	  augustus	  2020	  is	  het	  150	  jaar	  geleden	  
dat	  Maria	  Montessori	  werd	  geboren	  in	  Italië,	  

in	  het	  plaatsje	  Chiaravalle.	  Daar	  wordt	  in	  
augustus	  een	  speciaal	  evenement	  
georganiseerd	  om	  hier	  bij	  stil	  te	  staan.	  Ook	  

wordt	  er	  een	  grote	  internationale	  conferentie	  
gehouden	  op	  24	  en	  25	  oktober	  in	  Rome.	  Met	  
haar	  eigen	  onderwijsmethode	  inspireert	  zij	  

nog	  steeds	  veel	  scholen	  tot	  het	  geven	  van	  
Montessorionderwijs	  waarin	  de	  
zelfontplooiing	  van	  het	  kind	  voorop	  staat.	  

	  

	  
	  

	  
	  
De	  bof	  

Deze	  week	  is	  op	  de	  Annie	  M.G.	  Schmidt	  school	  
bij	  één	  kind	  een	  infectie	  met	  het	  bofvirus	  
geconstateerd.	  Kinderen	  met	  de	  bof	  mogen	  

gewoon	  naar	  school	  komen,	  omdat	  de	  
incubatietijd	  al	  achter	  de	  rug	  is	  als	  de	  ziekte	  
ontdekt	  wordt.	  	  

In	  Nederland	  zijn	  vrijwel	  alle	  kinderen	  
gevaccineerd	  tegen	  de	  bof.	  De	  GGD	  adviseert	  

kinderen	  van	  de	  Annie	  M.G.	  Schmidt	  school	  
die	  nog	  geen	  vaccinatie	  tegen	  de	  bof	  hebben	  

gekregen,	  zich	  alsnog	  te	  laten	  vaccineren.	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  altijd	  bellen	  
(tijdens	  kantoortijden)	  met	  team	  

Infectieziekten	  van	  de	  GGD,	  
tel:	  020-‐	  5555	  337.	  
	  

Tussenbouw	  naar	  Nemo	  	  
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