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Goed nieuws: de Anne Frank heeft een nieuwe intern begeleider gevonden!  

Haar naam is Marcella Hopkoper, momenteel werkt zij nog op de Mariëngaarde.  

Op haar werk is ze leerkracht geweest in de groepen 1 t/m 5, en daarnaast heeft 

zij taken als IB uitgevoerd.  

Ook heeft ze in de afgelopen jaren veel nascholing gevolgd op allerlei gebieden. 

Wij denken in haar een fijne collega en bovenal een goede intern begeleider  

gevonden te hebben.  

Naast haar werk heeft ze drie kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Marcella zal starten op 1-4-2022 en werken op maandag, dinsdag en vrijdag.  

Rappor t  en rappor tges prekken  

Beste ouders, 
 

De eerste 4 schoolweken van 2022 zijn alweer achter de rug! Wat is het fijn om met elkaar op 

school te zijn, te spelen, leren en plezier te hebben! Behalve de week dat groep 3 thuis moest  

werken vanwege quarantaine van de juf, is het verder relatief rustig. In ieder groep zitten wel een 

paar kinderen thuis, maar met veel inspanningen van alle leerkrachten kunnen zij meestal toch wel 

schoolwerk doen.  Voor een eenvoudige beslisboom, kijk even op de allerlaatste pagina van deze 

nieuwsbrief. Ook zijn enkele meet & greets achter de rug, wat fijn om ouders te spreken en te  

horen wat er leeft. Wees allen van harte welkom, er staan er nog drie gepland.  
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Nieuwe inter n  begeleider  

Vrijdag 11 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

Altijd een spannend moment natuurlijk! 

Vanaf maandag 14 februari vinden dan de rapportgesprekken plaats. 

De leerkracht zal vertellen hoe het met je kind gaat in de klas en hoe 

het zich ontwikkelt op de verschillende vakgebieden. 

Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat je kind hierbij aanwezig is.  

Voor de kinderen en ouders van groep 8 is het extra spannend, want zij krijgen nu hun definitief 

advies voor de middelbare school te horen. In maart kunnen zij zich gaan inschrijven op de school 

naar keuze.   

Vanaf vanmiddag kan het gesprek in Parro worden ingepland.  
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24 januari - 10 februari: toetsperiode voor groep 3 t/m 8 
 

Di 8 feb     Meet & greet ouders van groep 6 - 8.30-9.15u  

Woe 9 feb    Meet & greet ouders van groep 7 - 8.30-9.15u  

Vrij 11 feb     Rapport mee 

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

Ma 14 feb    Meet & greet ouders van groep 8 - 8.30-9.15u  

Vrij 25 feb    Start voorjaarsvakantie om 14.00u 

Woe 29 jun    Schoolreis groep 3 t/m 8  

Nieuws  uit  de  g roepen  

Wekelijks wordt er in Parro berichten en soms ook foto’s of  

filmmateriaal geplaatst van wat er allemaal in de groepen gebeurt.  

En dat is heel veel moois!  

Parro is een veilige, afgeschermde omgeving waardoor deze informatie ook alleen terecht komt bij 

de ouders van de betreffende groep. 

Het jammere daarvan is alleen, dat je als ouder niet ziet wat er ook in andere groepen gebeurt.  

Vandaar in deze nieuwsbrief een heel korte samenvatting van wat mooie momenten uit alle groe-

pen. 

 

De kleuters werken nu over het thema dinosaurussen. Ze leren ook hoe een archeoloog te werk 

gaat. Ademloos is er gekeken naar een voorleesfilmpje. Insturen kan nog altijd trouwens! 

Er was ook wel wat herrie, want er moest getimmerd worden. Dat kan natuurlijk ook gewoon op 

school.  Groep 3 mocht vandaag bij meester Thomas zelf de gymles verzinnen, dus hebben ze ver-

stoppertje gedaan in de gymzaal. Dat was een groot succes.  

Groep 4/5 had vorige week een les in de gymzaal over zelfvertrouwen en samenwerken. Dat heb je 

beide nodig als je met elkaar een dikke mat optilt waar 1 van je klasgenootjes op staat.  

De kinderen van groep 6 hebben twee klinkende muzieklessen gehad van meester Lex, waarbij er 

geoefend is met ritmes en een lied geleerd over de rechten van het kind.  

Groep 7 ging creatief aan de slag met het tekenen van een optische illusie, dat ziet er makkelijker 

uit dan het is.  

Voor de ouders van groep 8 is er een terugkoppelingsmoment geweest waarbij meester Theo heeft 

verteld wat hij heeft gedaan met en in de klas. Op de volgende pagina zie je enkele foto’s.  
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Bes l isb oom: wel  of  n iet  naar  school?   

Hierbij een duidelijke versie van de beslisboom. 

Deze geldt zowel voor kinderen met klachten, als kinderen die een positief geteste  

huisgenoot hebben. Zolang die kinderen zelf geen klachten hebben of een negatieve 

zelftest, mogen zij gewoon naar school.  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (0183) 62 42 53 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl  

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

mailto:directie.annefrank@stichtingovo.nl
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/

