
 

Nieuwsbrief nr.3  
19 september 2022 

PAGINA 1 

 

Sta r tgesprekken  

In de groepen 3 t/m 8 zijn de startgesprekken gaande of afgerond. 

Als ouder dé gelegenheid om met je kind en de leerkracht(en)  

samen te praten. Dit gesprek is een belangrijk onderdeel van de 

samenwerking tussen school en ouders. Voor de ontwikkeling van 

ieder kind is ouderbetrokkenheid een belangrijke voorwaarde.  

Natuurlijk ziet de betrokkenheid er anders uit, afhankelijk van de 

leeftijd van het kind.  

Jonge kinderen – Directe betrokkenheid, zoals begeleiden bij het leren, lijkt het meest gunstig te wer-

ken bij jongere kinderen. Effectieve activiteiten zijn bijvoorbeeld samen lezen, een bezoek aan biblio-

theek, educatieve spelletjes doen met cijfers en letters, rijmen en zingen. 

Oudere kinderen – Als kinderen ouder worden, helpen gesprekken en discussies over school. Ook het 

creëren van een comfortabele omgeving, aanmoediging en ondersteuning zijn belangrijk voor  

zowel basis- als voortgezet onderwijs. 

Kortom ouders: jullie doen ertoe! Natuurlijk doen we als team ook ons uiterste best, maar dat kan 

niet zonder samenwerking. Daarom hartelijk dank voor alle inspanningen die jullie dagelijks  

verrichten, in de zorg die jullie hebben voor je kind en de bereidheid om met ons in gesprek te gaan. 

Dat mag ook wel eens gezegd worden:)  

Heb je toch ergens een vraag of twijfel over, blijf er niet mee zitten maar loop even binnen!  

Beste ouders, 

Vanaf dit schooljaar komt de nieuwsbrief voortaan op maandag, zoals je misschien al had gemerkt.  

In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over: 

• De startgesprekken 

• Een feest op 23 september (ja, we beginnen het jaar weer goed!) 

• Aankondiging vrijwillige ouderbijdrage 

• Het tweede blok (hoofdstuk) van De Vreedzame School. 

• Schoolfruit 

• Nieuws uit de groepen 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  
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Vr i jwil l ige  ouderbi jdrage  (aankondig ing)  

Op de Anne Frankschool werken we graag samen, zijn we trots op wie jij bent, zijn 

eerlijk en respectvol en gaan voor 100% kwaliteit. Op de Anne Frank, daar word je 

STERK! Het bestaan van onze mooie school vieren we deze vrijdag.  

 

Het programma voor vrijdag 23 september: 

13.30u  Ouders, grootouders, ooms, tantes en andere belangstellenden: van harte welkom 

13.35u Onthulling van het STERK kunstwerk aan de zijgevel.  

  De onthulling wordt gedaan door de burgemeester, van Gorinchem, mevrouw  

  Reinie Melissant in samenwerking met Lolia uit groep 8 (de kinderburgemeester) 

Tot 15.00u Samenzijn op het plein. Er zijn hapjes en drankjes, en voor de kinderen  

  verschillende activiteiten om te doen (samen met hun ouders).   

We kijken uit naar deze middag en hopen op veel belangstellenden!  

 

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Jaarlijks wordt er aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit geld wordt 

beheerd door de leden van de Oudercommissie. Zij stellen een begroting op, denken met 

de school mee over leuke activiteiten en geven uiteindelijk ook het geld uit.  

Met de vrijwillige bijdrage kunnen we gedurende het schooljaar alle kinderen net even 

iets extra’s geven. Wat wordt er dan allemaal betaald vanuit de ouderbijdrage? Te denken 

valt aan: een ijsje op een warme zomerdag, de sinterklaasviering, iets lekkers bij het lente

-ontbijt, het grote springkussen bij de koningsspelen en natuurlijk de schoolreis.  

De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 22-23:  

 Per kind in groep 1/2: €30 

 Per kind in groep 3 t/m 8: €45 

Op maandag 3 oktober zal het betaalverzoek worden verzonden. Op die dag volgt er ook 

nog een uitgebreide brief met de geplande activiteiten voor dit schooljaar.  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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De Vreedzame School—blok 2  

Afgelopen week hebben we blok 1 ‘We horen bij elkaar’ afgerond. S 

Iedere groep heeft groepsafspraken bedacht om er een fijn schooljaar van  

te maken en taken verdeeld zodat we samen verantwoordelijk zijn om de klas 

netjes en prettig te houden.  

Deze week starten we met blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’. Overal waar  

kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met de Vreedzame School  

leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. We leren de kinderen hoe je op een positieve  

manier een conflict oplost.  

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is 

een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een  

conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar  

win-win oplossingen, dus een oplossing die goed is voor beiden.  Wanneer conflicten met  

geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.  

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.  

* je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.  

* je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig.  

* je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander 

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen 

met behulp van de LOS HET OP-KAART.  

In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het 

stappenplan PRAAT HET UIT.  

In groep 7 en 8 gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe 

je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook  

gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde 

Naties.  

Schoolfr uit   

Naast voldoende bewegen is voeding ook een belangrijk onderdeel van een  

gezonde leefstijl. Daarom stimuleren we het eten van fruit. Iedere dinsdag en 

donderdag zijn onze fruitdagen: in plaats van een koekje neemt het kind iets 

van groente of fruit mee. 

We doen ook mee aan het Europese programma van schoolfruit (voor meer 

informatie: klik op de link). Dat is weer begonnen! Bijna het gehele schooljaar 

krijgen we een levering met verschillende soorten groenten en fruit.  

Op maandag, woensdag en vrijdag wordt dit uitgedeeld in de klassen. Opeten 

hoeft niet, proeven wordt gestimuleerd en soms wordt het meegegeven naar huis. Eet smakelijk!  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm


Nieuws ui t  de  g roepen  

Iedere ouder krijgt via Parro wekelijks mooie berichten te zien vanuit de groep van je kind(eren). 

Maar ook in andere groepen gebeurt heel veel! Daarom met enige regelmaat in deze nieuwsbrief een 

inkijkje.  

Groepen 1/2 

Jonge kinderen leren heel veel door te spelen, te bewegen en te  

ontdekken. Op deze foto’s zie je de kinderen samen een spel spelen,  

klimmen en klauteren in het speellokaal en werken aan de weektaak. 

De weektaak is voor de kinderen van groep 2 een voorbereiding op de  

volgende jaren en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. 

Ze leren zelf hun taak te plannen.  

 

 

 

 

 

Groep 3 

 

Het leren lezen en rekenen 

staat natuurlijk centraal.  

Gelukkig hoef je het niet alle-

maal alleen te leren maar kun 

je elkaar helpen!  

 

Woe 21 sept:    Schoolkorfbaltoernooi (groep 4-8) 

Vrij 23 sept:     Feest! (vanaf 13.30u) 

5-19 oktober:    Kinderboekenweek 

Do 6 okt:     Schoolfotograaf  

Do 13 okt:     Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 24 - vr 28 okt:    Herfstvakantie 

Agenda voor  de  komende per iode  



Groep 4 
 

Groep 4 heeft muziekles van meester Lex gehad met échte 

muziekinstrumenten! Er zijn mooie zelfportretten getekend.  

Groep 5/6 
 

Deze week zijn ze begonnen met het blink thema 'bijzondere bewoners'. De lessen gingen over bij-

zondere planten en dieren en hoe zij zich aanpassen om te kunnen overleven in de natuur. Ook moes-

ten de kinderen een proefje doen met een veer of met schapenwol. Hiermee hebben ze ontdekt dat 

schapenwol veel warmte vasthoudt, waardoor de dieren kunnen overleven in de kou.  

Rekenen doe je meestal op papier of via je chromebook, maar als het over inhoudsmaten gaat is het 

soms handiger met de maatbekers te oefenen!  

Lingehavenconcert voor groep 5 t/m 8 



Groep 7 
 

Lekker twee keer per week gymmen in de gymzaal! 

Maandag les van juf Hanneke en vrijdag van meester  

Thomas.  

 

 

De nieuwe leesmethode 

‘Estafette’ bevalt goed!  

Groep 8 
 

Traditiegetrouw woont groep 8 de herdenking aan 

het Joods Monument bij, op dinsdag 20 september. 

Ter voorbereiding een workshop van onze stads-

dichter Martin Rens.  

Diezelfde week was er voor groep 8 ook nog 

een mooi worhop van Breaksquad over  

zelfvertrouwen, doorzetten en geloven in 

jezelf.  

Schoolkamp groep 7 en 8 

Drie dagen plezier, spellen, je angsten overwinnen in het 

klimbos en genieten van het buiten zijn. Dat is de samen-

vatting van het schoolkamp van groep 7 en 8.  

(Over twee jaar zijn de huidige groepen 5 en 6 aan de 

beurt, nog even geduld dus :) )  


