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Ter ugblik  op  de  s interklaasvier ing  

Het was wel even spannend of Sinterklaas wel zou komen.  

En of hij Pieten mee zou nemen, er is immers een pietentekort! 

Gelukkig hebben we genoeg juffen op school die wel graag 

hulppiet wilden zijn, dus dat was geregeld. 

‘s Ochtends stonden we buiten in de miezerregen te wachten 

op Sint. Ineens kwam hulppiet Else aanfietsen: ze was de Sint kwijt geraakt! Dat was niet zo heel  

handig, want hulppiet Esmeralda kent de weg naar de school nog niet zo goed.  

We besloten dan maar heel hard Sinterklaas te roepen en ook een liedje te zingen. Zo kon hij op het 

geluid van onze stemmen afgaan. En dat heeft gewerkt, want daar kwam hij aan in de bakfiets!  

Sint is naar het leerplein gegaan, en alle groepen zijn bij hem op bezoek geweest.  

Ze kregen een cadeautje én een lekker zakje kruidnootjes. In groep 5 t/m 8 hebben de kinderen de 

fantastisch mooie surprises uitgepakt en de gedichten voorgelezen. Onwijs bedankt aan onze fijne 

oudercommissie die dit feest mogelijk maakte en alle cadeaus heeft geregeld!  

Beste ouders, 

Sinterklaas heeft vandaag het land verlaten. Wat fijn dat hij gisteren toch nog tijd vrij kon maken 

om onze school met een bezoek te vereren!  

Vrijdagochtend kregen we een telefoontje van het Jeugdjournaal, of ze bij ons de ontvangst  

mochten filmen en daarna ook het uitpakken van surprises in de bovenbouw. Dat vonden we geen 

probleem, en maandagochtend stonden de verslaggever Sil en de cameravrouw op de stoep.   

Gisterenavond waren de kinderen in het Jeugdjournaal te zien, maar zelfs ook kort in het NOS 

journaal. Wat deden de kinderen het goed, we zijn enorm trots op de kanjers van groep 7! In deze 

nieuwsbrief lees je meer over: 

• Terugblik op de sinterklaasviering 

• Nieuwe bestuurder voor stichting OVO 

• NCO onderzoek 

• De kerstboom in Gorinchem 

• Kerstviering & afscheid meester Frank 

• De Vreedzame School 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  
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NCO–  onderz oek   

 

We zijn blij te kunnen laten weten dat Stichting OVO (waar onze school onder 

valt) vanaf 1 maart 2023 een nieuwe bestuurder heeft: Nicole Hermans. Zij zal 

Yolande Ulenaers opvolgen die sinds mei 2021 interim bestuurder is.  

Nicole is unaniem benoembaar bevonden door de benoemingsadviescommissie en heeft zich laten 
zien als bestuurder met passie voor het openbaar onderwijs. 

 

“Ik kijk er naar uit om samen met het team van docenten, leerlingen, ouders,  

gemeenten en partners in de regio verder te bouwen aan talentontwikkeling.  

En daarmee bij te dragen aan de nieuwe generatie voor de arbeidsmarkt van  

morgen en de ontwikkeling van stichting OVO.”  

Nieuwe bestuurder  voor  s t icht ing  OVO  

Omdat wij goed onderwijs willen geven, hebben we ons als school aangemeld voor een onderzoek: 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Twee keer per jaar krijgen we te zien hoe goed we het doen 

vergeleken met andere scholen en waarin we beter kunnen worden.  

Voor dit onderzoek sturen we de resultaten van taal- en rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor 

de Statisiek (CBS). Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat we gegevens van leerlingen delen. 

Het gaat om het burgerservicenummer (BSN), onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postco-

de en huisnummer.  
 

Wat gebeurt er met de gegevens?  

Het CBS gebruikt deze gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Co-

hortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden de identificerende gegevens verwijderd. Daarnaast 

zorgt het CBS dat leerlingen en scholen nooit herkenbaar zijn voor onderzoekers of andere mensen.  

Wij kunnen in het rapport dat we krijgen ook nooit leerlingen herkennen. De verwerking van per-

soonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke 

regels en de strenge regels van het CBS zelf.  
 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?  

Officieel mogen we de gegevens delen met het CBS. Het zijn namelijk geen ‘bijzondere persoonsge-

gevens’ (dus geen gegevens over bijvoorbeeld gezondheid of religie).  

Als school moeten we ons onderwijs verbeteren, dat is onze wettelijke taak. Als het daarvoor nodig 

is, mogen we deze persoonsgegevens gegevens delen.  

 

Wilt u niet dat de gegevens van uw kind met het CBS worden gedeeld, 

dan kunt u dit laten weten door dit te mailen naar:  

directie.annefrank@stichtingovo.nl, uiterlijk 13 december 2022.   

mailto:directie.annefrank@stichtingovo.nl
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Kers tvier ing & afscheid  mees ter  Frank  

De Vreedzame School   

We zijn gestart met blok 3:  We hebben oor voor elkaar.  

In dit blok zijn de lessen gericht op: 

 Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het 

oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten immers 

verergeren. 

 Goed en slecht luisteren. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. Goed luisteren 

kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

 Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt, daar kan verschil in zitten. 

Dan heb je een misverstand. De kinderen leren hoe de interpretatie van een boodschap kan 

verschillen. 

 Gezichtspunten. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende 

ervaringen en  

gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. De kinderen leren zich 

hierbij te verplaatsen in de mening of positie van een ander. 

 Een mening onderbouwen met argumenten. Hoe overbrug je een meningsverschil en kom je 

tot overeenstemming? Daarbij draag je natuurlijk de gele pet!   

 

Tips voor thuis! 

Als ouder kunt u het volgende aan uw kind vragen:  

Onderbouw: “Kun je voordoen hoe je luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij 

iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”. 

Midden-/ Bovenbouw: “Heb je deze week een misverstand gehad? Waar ging 

het misverstand over? Hoe heb je dit misverstand opgelost?” 

We hebben eerder al verteld dat we een kerstdiner houden voor alle kinderen uit 
groep 1 t/m groep 8, op donderdagavond 22 december van 18.00-19.30u. 
Via de leerkrachten krijg je hier meer informatie over.  
Het diner is van 18.00-19.00u in de klas. Daarna komen we, voor wie dat wil, nog 
gezellig samen op het leerplein. 

Voor alle ouders is dan ook gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van 
meester Frank. Hij gaat met pensioen, en vrijdag 23 december is zijn laatste werk-
dag!                                                                                                                                                      

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben dit jaar de kerstversiering voor de kerstboom op het stad-
huisplein geknutseld.  
Op donderdag 8 december om 18.00u uur zal burgemeester Melissant samen met kinderbur-
gemeester Lolia (uit groep 8)de lichtjes in de kerstboom ontsteken. Natuurlijk zijn de leerlingen en 
hun ouders hierbij ook van harte welkom. De feestelijke bijeenkomst duurt ca 15 tot 30 minuten.  
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Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Agenda voor  de  komende per iode  

Do 22 dec:   Kerstviering 18.00-19.30u 

Vr 23 dec:  Schooldag tot 12.00u, daarna kerstvakantie 

Ma 9 jan ‘23:    weer naar school  

We sturen in alle groepen regelmatig berichten via Parro. Maar ja, dat zie je natuurlijk alleen als je 

kind in de betreffende groep zit. Daarom met enige regelmaat via de nieuwsbrief ook een inkijkje 

in de wat er zoal in de andere groepen gebeurt.  

 

Nieuws ui t  de  g roepen  

de verteldoos in groep 1/2B 

pietengym in groep 1/2A 

buitenles met dictee in groep 3 

het project fitgaaf 

over gezond leven en 

eten in groep 4 

een gymles 

‘blind ver-

trouwen’ in 

groep 5/6 kruidnootjes bakken met 

de kleuters in groep 7 

Gitaarles van 

meester Lex 

in groep 8 

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/


Ingezonden: ker stbomen verzamelen  


