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Wel kom!   
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De eerste  schooldag  

De schooltijden zijn voor álle groepen en alle dagen gelijk:  

 Maandag t/m vrijdag: :  8.30 - 14.00 uur.  

Het plein en de schooldeur zijn open vanaf 8.20u, dan gaat de eerste bel. Om 8.30u verwachten 

we alle kinderen in de klas, zodat de lessen kunnen starten.  

De kinderen worden op het plein opgevangen en gaan vanaf daar naar de klassen. Zie achteraan  

deze nieuwsbrief voor de plattegrond van het plein en de juiste ingangen.  

Op dinsdag, de eerste schooldag, mag je als ouder met je kind mee naar de klas.  

Na een gezamenlijke activiteit in de klas verlaten de ouders rond 8.45u de school.  

Beste ouders, 

Na een lange vakantie begint de school weer! We hopen natuurlijk 

iedereen in goede gezondheid te zien. Het team is goed uitgerust en 

heeft alweer wat werk erop zitten om alles in orde te maken.   

In deze nieuwsbrief staan wat praktische zaken om een goede start te maken van het nieuwe 

schooljaar.  Aanstaande maandag hebben we als team een studiedag, waarbij we ons gaan  

verdiepen in de methode ‘De Vreedzame School’.  

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor  

sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en 

de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 

voelen en een stem krijgen. Kinderen zullen leren om samen  

beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ook leren ze zich  

verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 

tussen mensen. Vanaf dit schooljaar zullen wij in groep 1 t/m 8 met De Vreedzame School gaan 

werken. Meer informatie volgt op de informatieavond van de groepen en uiteraard via deze twee-

wekelijkse nieuwsbrief.  Nog een fijn weekend en tot dinsdag! 

 

Hartelijke groet, Sanne  
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Aan het begin van het jaar heeft iedere groep een informatieavond. Op deze avond hoor je wat er 

dat jaar in de groep geleerd wordt. Ook kun je kennis maken met de nieuwe leerkrachten die zich 

zullen voorstellen. Een belangrijke avond om aanwezig te zijn!  

 Maandag 29 augustus:  18.30u groep 1/2A en 1/2B 

     20.00u groep 3, 7 en 8  

 Dinsdag 30 augustus r:  18.30u groep 4 en groep 5/6 

Vooraf of aansluitend aan de informatieavond van iedere groep  zal ik (Sanne) van 19.30-20.00u 

op beide avonden op het Leerplein (de grote hal beneden) vertellen wat de plannen zijn van de 

Anne Frank het komende jaar op onderwijskundig gebied.  

Voor vragen en tips ben je daar ook van harte welkom. Tot dan!  

 Infor matieavonden  

Maandag:  alle groepen, gymles van juf Hanneke 

Vrijdag:  alle groepen, gymles van meester Thomas 

Graag gymkleding en passende gymschoenen meenemen op deze dag.  
8 

 

Speciaal voor groep 8: 

Op maandag om 8.30u start de dag bij de gymzaal. 

Op vrijdag om 14.00u eindigt de dag bij de gymzaal.  

 

Speciaal voor groep 7: 

Op vrijdag om 8.30u start de dag bij de gymzaal.  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (055) 555 55 55 

www.annefrankschool-gorinchem.nl 

Ma 12 - vrij 16 sept:    Startgesprekken gr 3 t/m 6 

Nog te bepalen:    Startgesprekken groep 7 en 8 

ma 12– woe 14 sept:   Schoolkamp groep 7 en 8 

Hoofdluis  

Een vriendelijk verzoek om zelf even je kind(eren) te controleren op hoofdluis te  

controleren voordat het maandag naar school komt.  

Deze beestjes houden wij graag buiten de deur :)!  
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Opening van de school  

Hier zie je de plattegrond van de school en is per groep aangegeven welke ingang gebruikt wordt.  

Je neemt buiten het hek of op het plein afscheid van je kind.  

Vervolgens lopen de kinderen zelf naar hun klas via de juiste ingang.  

Dinsdag 23 en woensdag 24 augustus zullen de leerkrachten van iedere groep buiten op het plein 

staan en met de klas naar binnen lopen.  

Vanaf donderdag ontvangen de leerkrachten de kinderen in de klas, maar zijn er altijd enkele  

andere collega’s op het plein om de kinderen welkom te heten.  

Wij zijn te herkennen aan onze oranje hesjes.  


