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 Voor uitblik  laats te  per iode  

Beste ouders, 

 

Na een lekkere meivakantie zijn we vorige week allemaal weer fris en uitgerust begonnen op 

school. Door het lekkere weer voelde het al als zomer. In de lokalen kan het dan best warm  

worden, dus een bidon of fles met water meegeven is dan geen slecht idee!  

Dan  iets anders, ik kwam een interessant artikel tegen over ruzie tussen broers en zussen. Als  

moeder van 3 kinderen heb ik daar thuis zelf wel eens last van ;). Wie weet leuk om te lezen, en  

anders lekker overslaan en door met de rest van deze nieuwsbrief.  
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Op de volgende pagina zie je uit elke groep 1 foto van wat er in de afgelopen twee weken is ge-

beurd. De kleuters werken over het thema lichaam en leren hoe de buitenkant én binnenkant van 

je lichaam eruit ziet. In groep 3 zijn er een paar verjaardagen gevierd, uiteraard zonder traktatie 

maar mét een leuke activiteit voor de hele groep. In groep 4 en 5 wordt hard gewerkt om alle ta-

fels (keersommen) onder de knie te krijgen. Steeds meer kinderen halen nu hun tafeldiploma. Na-

tuurlijk daarna ook wel blijven oefenen thuis :). Groep 6 deed deze week de les nieuwsbegrip bui-

ten, dat kon prima met het lekkere weer! Zo combineer je bewegen met leren, en dat is fijner dan 

de hele dag stil achter je tafel zitten. In groep 7 was stagemeester Jasper de hele week aanwezig, 

hij ging met de kinderen een les doen over programmeren, uitdagend en leuk!  

Tot slot groep 8, zij waren van maandag tot en met woensdag op kamp in Oldebroek en hebben 

daar genoten van alle spellen.  

Vanuit  de  g roepen  
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Op de volgende pagina zie je een aantal data voor de laatste maanden van dit schooljaar. Er staan 

nog leuke dingen op het programma, zoals het kleuteruitje aanstaande woensdag en natuurlijk de 

schoolreis voor groep 3 t/m 7. Groep 8 gaat werken aan hun eindmusical. Ook de laatste school-

dag, op vrijdag 8 juli, belooft een mooie dag te worden. Maar daarover verklappen we  natuurlijk 

nog niets.  

Naast leuke dingen wordt er ook nog hard gewerkt en geleerd want er volgt nog een rapport. Na 

dit rapport is er gelegenheid voor een oudergesprek. Dit kun je tegen die tijd als ouder zelf  

aanvragen, of de leerkracht geeft aan graag met je in gesprek te willen. Meer daarover in de  

volgende nieuwsbrief.  

https://www.volkskrant.nl/beter-leven/kibbelende-broers-en-zussen-wat-kun-je-als-ouder-doen~bc5437be/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/beter-leven/kibbelende-broers-en-zussen-wat-kun-je-als-ouder-doen~bc5437be/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/


Woe 25 mei   Kleuteruitje groep 1/2A en 1/2B  

Do en vrij 26 en 27 mei  Hemelvaart, geen school 

30 mei– 30 juni              Toetsperiode groep 3-7 

Ma 6 jun   2e Pinksterdag, geen school 

Di 7 jun   Studiedag, alle kinderen vrij 

Vr 17 jun   Rapport mee naar huis 

ma 20– vr 24   Facultatieve oudergesprekken (niet verplicht) 

Woe 29 jun           Schoolreis groep 3 t/m 7  

Agenda voor  de  komende per iode  
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