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Van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart is het weer Sterk van Start week. Iedere  

ochtend is er gelegenheid om van 8.30-8.45u mee te kijken bij je kind(eren) in de 

klas. Via Parro kun je je daarvoor inschrijven.  

Voor groep 1/2A en groep 1/2B gaan de Sterk-van-Start momenten op maandagochtend en  

donderdagochtend ook weer van start. Ook dit gaat op inschrijving. Ongeveer 1x per maand is er 

voor iedere ouder gelegenheid mee te kijken. We hopen iedereen in de school te zien!  

Versoepelingen  

Beste ouders, 
 

De afgelopen twee weken zijn alle leerkrachten druk bezig geweest om de rapporten in orde te  

maken. Vorige week is het rapport meegegeven aan ieder kind. Maandag zijn de gesprekken gestart 

en grotendeels zijn deze achter de rug. Nu gaan we aftellen naar de voorjaarsvakantie :).  

In deze nieuwsbrief lees je over de door het kabinet aangekondigde versoepelingen. Wat zijn we 

daar blij mee! We gaan meedoen aan een project van het Gorcums museum, volgende week bren-

gen alle groepen een bezoek aan dit museum. Meer hierover op de volgende bladzijde. Voor het 

museum-bezoek zijn nog hulpouders nodig, aanmelden kan via Parro.  Hopelijk is iedereen vrijdag 

veilig thuis gekomen, rond 14.00u viel het nog mee qua wind. Wie geluk had, had windje mee. Nu 

allemaal veilig binnen blijven en hopen dat het meevalt met de schade... 
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Sterk van  s tar t -week 7-11   maar t   

Eindelijk gaat het de goede kant op met de versoepelingen!  

Nog één week geldt de mondkapjesplicht voor personeel, bezoekers en leerlingen 

van groep 6 /m 8. Vanaf aanstaande maandag 21 februari mogen de ouders weer op 

het plein om de kinderen te brengen en halen. De kinderen gaan, net als ze nu al bijna 2 jaar gewend 

zijn, zelf de school in en naar de klas. Ouders zijn van harte welkom tijdens de Sterk van start-week, 

direct na de voorjaarsvakantie.  

Na de voorjaarsvakantie hoeft niemand meer een mondkapje te dragen. Enkele andere regels  

veranderen niet, zoals het testen bij klachten en thuisblijven na een positieve zelftest.  

Op school blijven de kinderen hun handen wassen en zorgen we voor goed geventileerde lokalen.  

Het dringend advies blijft om 2x per week een zelftest te doen door leerlingen uit groep 6 , 7 en 8 

en medewerkers.  
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Ma 14 -vr 25            Rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8 

22,23,24 feb            Bezoek Gorcums museum voor alle klassen  

Vrij 25 feb            Start voorjaarsvakantie om 14.00u 

ma 7—vr 11 mrt      Sterk van start week groep 3 t/m 8 

Ma 21 mrt                Studiedag, alle leerlingen vrij 

Do 24 mrt                Schoolmuseum - Kleurrijk 

Do 14 apr                 Paasontbijt 

Vr 22 apr           Koningsspelen 

Schoolproject  ‘kleur r i jk ’  

Gorinchem is een dynamische en kleurrijke stad! Denk aan de natuur, aan kunst, maar ook aan de 

stijlen en karakters van alle verschillende persoonlijkheden. Om stil te staan bij al die kleuren, staat 

in Gorinchem op dit moment het thema Kleurrijk centraal. Kleuren zien we in de natuur, in de 

kunst en natuurlijk ook in onze kleurrijke samenleving. Zo is Gorinchem als stad van tolerantie in 

het bezit van een regenboogbankje langs de rivier.  

 

Iedere inwoner geeft kleur aan Gorinchem. Dat gaan we op de Anne Frank ook laten zien! Iedere 

groep gaat een eigen kleurrijk kunstwerk te maken.  

Ter inspiratie gaan volgende week alle kinderen eerst met hun groep de expositie KleurTonen in het 

Gorcums Museum bekijken, een expositie met kunstwerken in één kleur uit de hedendaagse kunst.  

Vervolgens gaan de groepen op school aan de slag. 

 

Op donderdagmiddag 24 maart openen we ons  

eigen ‘schoolmuseum’. Daarover later meer.  

Daarna gaan de groepswerken naar het museum en 

worden daar tentoongesteld.   

Van 31 maart t/m 10 april is onze inzending te 

zien in het Gorcums Museum.  
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