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Meet  & Greet   
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De eerste 4 schoolmaanden zitten er bijna op. Daarom kijken we graag 

met jullie terug. Hoe hebben jullie de contactmomenten met school er-

varen?  

Geef je mening via deze link  

De uitkomsten worden natuurlijk in een volgende nieuwsbrief gedeeld.  

Alvast bedankt voor het invullen!  

Evaluatie   

Beste ouders, 

Steeds meer ouders weten me gelukkig te vinden, via Parro, telefoon of gewoon aan 

het hek. Het belangrijkste aanspreekpunt voor jullie is natuurlijk de groepsleer-

krachtvan je kind(eren), maar ook ik sta altijd voor jullie klaar. 

Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie de school ervaren, wat al goed gaat en waar misschien kansen 

voor verbetering liggen. Want samen, school & ouders, zorgen we voor de fijne en veilige omgeving 

waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom zal ik per groep een  

bijeenkomst te organiseren waarop je je verhaal kan doen en vragen kan stellen. Zo kunnen we 

goed met elkaar kennis maken. In januari ga ik daarmee starten. Binnenkort zal ik via Parro alle 

groepen apart uitnodigen. Mocht je op een gepland moment niet kunnen maar me toch willen 

spreken, maak dan apart een afspraak. De deur staat altijd open! 

Hartelijke groet, Sanne  

Zelftesten g roep 6  t/m  8   

In de bijlage bij deze nieuwsbrief  is een brief vanuit ons bestuur toegevoegd over de maatregelen. 

Vandaag is de doos met zelftesten bezorgd, zoals deze is beloofd door de minister.  

Aanstaande maandag krijgen alle kinderen uit groep 6 t/m 8 vier zelftesten per persoon uitgereikt.  

Dat is voldoende voor de komende twee schoolweken, uitgaand van het advies van 2 testen per 

week.  

Belangrijk om hierbij de vermelden dat de zelftesten echt vrijwillig 

zijn. We geven de testen mee, als ouder (en kind) bepaal je zelf hoe 

je hiermee omgaat.  

Bij een positieve zelftest graag wel een GGD-testafspraak maken.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fBbAUbS8-0agiBjlac7ZLJQjRnQFzdtDvW6emfTUG5FUQ0dSVjVBV1BNUThETjcyOVBSTkJaMjg0Qi4u
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vrijdag 17 dec:       Kerstviering 

vrijdag 24 dec:               Normale schooldag tot 14.00u  

Kerstvakantie: t/m zondag 9 januari 

S interklaas   

Op vrijdag 3 december hebben we sinterklaas ontvangen op school. Op het 

podium nam hij plaats met zijn Pieten. Iedere groep is bij hem op bezoek ge-

weest en verwend met een cadeautje. In de groepen 5 t/m 8 waren de meest 

fantastische surprises geknutseld. Een heerlijke dag om op terug te kijken!  

Kers t  - wi jz ig ing!  
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Zoals deze week al via Parro is gemeld hebben wij de kerstviering verplaatst 

naar vrijdag 17 december aanstaande. Met alle onrust rondom Corona  

wilden we niet het risico lopen dat ons feest, net als vorig jaar, niet door kan 

gaan. Op deze manier hebben we de viering in ieder geval al gevierd!  

In iedere klas is er een gezellige lunch.  

Via Parro kun je als ouders een kleine bijdrage leveren.  

Alle groepen werken verder aan een attentie voor iemand uit de omgeving die het in deze periode 

misschien extra zwaar of druk heeft. Zo gaan de jongste kinderen een lichtje brengen naar mensen 

uit de buurt, zal er misschien wel gezongen worden voor mensen in de Schutse, en zullen we ook de 

politie en de ziekenhuismedewerkers gaan bedanken voor hun inzet.  

Hoe we dat doen is allemaal via Parro te zien binnenkort.  

Ouderbi jdrage  schooljaar  2021 -2022  

In januari zal de oudercommissie (OC) starten met het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Met de gelden wordt gedurende een schooljaar van alles georganiseerd en betaald voor alle kinderen. 

Bijvoorbeeld het sinterklaascadeautje, een cadeau voor iedere klas met kerst, maar ook een school-

lunch met Pasen, de schoolreis, kleuterfeest, de musical voor groep 8 en de koningsspelen worden 

mede betaald vanuit de ouderbijdrage.  

Dit schooljaar zijn we wat later met het betaalverzoek omdat we zijn overgestapt op ‘schoolkassa’.  

Iedere ouder krijgt straks een betaalverzoek via Parro, waarvoor het betalen eenvoudiger wordt.  

In de volgende nieuwsbrief komt een uitgebreide toelichting op de ouderbijdrage.  

 

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