
     

Volgende week is er voor de groepen 3 t/m 8 een sterk van start week. Vanwege de toenemende 

besmettingen in het land hebben we goed nagedacht of we dit door willen laten gaan, en hoe. 

Goed nieuws: wij zien jullie graag terug in de klas, maar hebben daarvoor wel enkele regels  

opgesteld waardoor het veilig en verantwoord kan.  

Als iedereen zich daaraan houdt, gaan we een mooie Sterk van start week tegemoet. 

 

 

 

 

 

 

 Bij het binnen komen worden de handen gedesinfecteerd. 

 Alle ouders dragen een mondkapje bij verplaatsing door de school. 

 Alle volwassenen houden ten alle tijden 1,5m afstand tot elkaar. 

 En tot slot: blijf thuis bij klachten!  
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Omdat het nog wel even duurt voor het rapport verschijnt, vinden we het 

prettig om tussentijds met ouders te spreken over de ontwikkeling van het 

kind. Daarom hebben we dit jaar een extra ouder-contactmoment in  

november. De gesprekken vinden plaats van 22-26 november voor groep 2 t/m 7. Groep 8 zit nu al 

in een gespreksronde dus dit geldt niet voor deze groep. Inschrijven kan via Parro vanaf maandag.  

15  t/m  19  november : Sterk  van  sta r t  g roep 3  t/m  8  

Oudergesprekken g roep 2  t/m 7  

Op 2 oktober is de tweede zoon van juf Danique  

geboren, hij heeft de naam Fenn gekregen.  

Op 25 oktober is het derde kindje van juf Myrthe  

geboren, ook een jongen! Hij heet Daaf. 

Met moeders en kinderen gaat het allemaal heel erg 

goed, ze zijn volop aan het genieten.  

 

Van harte gefeliciteerd allebei!  
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ma 15 - vr 19 nov:         Sterk van start week groep 3 t/m 8 (1 ouder per kind!) 

ma 22 - vr 26 nov:      Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

dinsdag 30 nov:     Studiedag, alle leerlingen vrij 

vrijdag 3 dec:       Sinterklaasviering 

donderdag 23 dec:         Kerstviering 

vrijdag 24 dec:               Les tot 14.00u, daarna kerstvakantie 

 

Meedenken en  meepraten  over  passend onderwijs  

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief een uitnodiging vanuit het samenwerkingsverband.  

Zij organiseren binnenkort, op 24 november, een informatieavond voor ouders. Vragen worden 

dan beantwoord, ouders mogen meedenken en krijgen informatie.  

Meer informatie vind je op de laatste pagina van de nieuwsbrief.  

Vier ingen: s interklaas  en  kerstf ees t  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

In de volgende nieuwsbrief, die over twee weken verschijnt, zullen we meer informatie geven over 

de vieringen. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen.  

De oudercommissie zal er voor zorgen dat onze school er feestelijk uit zal zien in de december-

maand!  

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



