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Beste ouders, 

 

Wat heeft het weer ineens een omslag gemaakt! Zo komt de zomer en de zomervakantie toch wel 

heel erg dichtbij, over drie schoolweken is het al zover.  Met zulke warme dagen kun je je kind altijd 

een bidon met water meegeven,  die kan gedurende de dag worden bijgevuld op schoool.  

Vandaag is met de kinderen het rapport mee naar huis gegaan. Volgende week is er gelegenheid om 

met de leerkracht te spreken, inschrijven kan via Parro.  

Een heel fijn weekend toegewenst!  
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

In de vorige nieuwsbrief is de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar gedeeld. Bij 60% van de 
basisscholen is deze nog niet rond, maar gelukkig voor onze school wel.  Op de volgende bladzijde 
stellen de nieuwe collega’s zich alvast aan je voor. Juf Anique zal volgend jaar niet op de Anne 
Frankschool werken. 
 
Beste ouders, 

Zoals jullie hebben gelezen, zal ik afscheid nemen van de ze school. De afgelopen jaren 
heb ik met heel veel liefde hier gewerkt. Een school waar ik mijn passie voor het onder-
wijs heb teruggevonden, een school die echt voelde als een warm bad. Nu is het tijd om 
mijzelf verder te gaan ontwikkelen. Ik ga me eerst richten op het afronden van mijn 
studie, en ondertussen op andere scholen kijken en werken om te zien wat het best bij 
mij past. Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen jaren. Ik kijk met mooie herinne-
ringen terug en wie weet tot ziens!  

Groepsverdeling 2022 -2023 
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Meester–  en  juf fendag  

Woensdagochtend vieren de juffen en meester van de Anne Frank hun  

verjaardag in de klas. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. 

Voor iets lekkers te eten en te drinken in de ochtendpauze wordt  

gezorgd. De kinderen hoeven alleen hun lunch mee te nemen.  

Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag 20, 21 en 22 juni kan ‘s ochtends de envelop worden  

ingeleverd bij één van de ouders van de oudercommissie. Zij zullen buiten op het plein staan. 

Op sommige scholen is het gebruikelijk dat kinderen aan het einde van het schooljaar een cadeautje 

kopen voor de leerkrachten. Dat is hartstikke lief, maar dat hoeft dus niet. Een leuke zelfgemaakte 

tekening is altijd welkom, maar liever geen aparte cadeaus.  

In plaats daarvan kan ieder kind een bijdrage in de envelop stoppen.  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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Voors tel len  nieuwe collega’s  schooljaa r  22 -23   

Mijn naam is Mika Zafiriadis en vanaf komend schooljaar mag ik lesgeven in 

groep 7 op maandag, donderdag en vrijdag. Ik ben 36 jaar, getrouwd met een 

Griekse man (vandaar die mooie, maar ook ingewikkelde achternaam) en we 

hebben 3 kinderen. Ik ben opgegroeid in Woudrichem en 12 jaar geleden ben ik 

verhuisd naar Gorinchem.   

De afgelopen 10 jaar heb ik op Daltonschool de Poorter gewerkt. Een hele leuke 

school, maar het was tijd voor een nieuwe stap. Ongeveer 14 jaar geleden heb ik 

een tijdje mogen invallen op de Anne Frank. Dat vond ik toen zo leuk en nu mag 

ik er komen werken!  Ik heb er ontzettend veel zin in! Alvast een fijne vakantie 

en we zien elkaar in het nieuwe schooljaar!  

 

Mijn naam is Esmeralda Klomp. Volgend schooljaar mag ik op de Anne Frank 

komen werken. Na de zomervakantie zal ik twee dagen als intern begeleider 

naast Marcella gaan werken. De andere drie dagen ga ik aan de slag met een 

project binnen verschillende organisaties naast de Anne Frank ben ik dan ook te 

vinden op “Bommes” en bij de gemeente Gorinchem. Sinds drie jaar woon ik 

samen met mijn vriend John in de binnenstad van Gorinchem. Als ik niet aan 

het werk ben ga ik graag sporten. Ik vind het fijn om aan het einde van de dag 

een rondje stadswal wandelen of ik spring in het weekend op de racefiets! Ver-

der vind ik het gezellig om in de stad wat te gaan drinken, naar muziek te 

(gaan) luisteren of met een goed boek lekker op de bank te blijven. Ik heb erg veel zin om na de 

zomer op de Anne Frank te mogen starten en hoop jullie daar snel te ontmoeten! 

 

Ik ben Sibille van der Heyden en ik ben een geboren en getogen Gorin-

chemse. Vanaf het nieuwe schooljaar kom ik bij jullie op de Anne Frank school 

werken! Na op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland te  

hebben gewoond en gewerkt ben ik met mijn man en drie dochters in Vuren 

gaan wonen. Mijn carrière in het onderwijs begon als gymjuf. Twaalf jaar gele-

den heb ik mijn Pabo diploma gehaald en ben ik groepsleerkracht geworden. 

De afgelopen 9 jaar ben ik groep 3 juf geweest op een school in Utrecht Over-

vecht. Het nadeel van werken in Utrecht zijn de file's... Dat heeft me doen be-

sluiten om te starten op de Anne Frank school. Ik heb er ontzettend veel zin in. Alvast een fijne  

vakantie gewenst en tot snel!  

 

Hoi! Ik ben Merel Reijniers en werk ruim 13 jaar in het basisonderwijs. Nu 

werk ik nog in Dordrecht, maar volgend jaar kan ik lekker met de fiets naar 

mijn werk. Naast leerkracht ben ik ook gedragsspecialist. Ik heb ervaring in alle 

groepen, maar heb de laatste jaren vooral aan de bovenbouw lesgegeven. In het 

dagelijks leven ben ik moeder van mijn zoontje Lev, die onlangs 1 jaar is gewor-

den. k heb onwijs veel zin om na de zomervakantie te starten op basisschool de 

Anne Frank. Tot snel!  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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ma 20– vr 24   Facultatieve oudergesprekken (niet verplicht) 

Woe 29 jun           Schoolreis groep 3 t/m 7  

Di 5 jul    Afscheidsavond groep 8 

Wo 6 jul   Meester– en juffendag, wenmoment in de nieuwe groep 

Vr 8 juli   Les tot 12.00u en jaarafsluiting, daarna zomervakantie  

Agenda voor  de  kom ende per iode  
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Schoolreis  g roep 3  t/m 7  

Laats te  schooldag , vr i jdag 8  ju l i   

Woensdag 29 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. We hebben er al erg veel zin in!  

Nog even ter herinnering de afspraken:  

 

* De kinderen nemen voor deze dag alleen lunch en drinken mee.  

* Op school krijgen zij dan nog van de oudercommissie een zakje chips uitgedeeld. Verder krijgt 

iedere begeleider een zak snoep, dat wordt tijdens de schoolreis uitge-

deeld aan alle kinderen. 

* De kinderen van groep 6 en 7 mogen die dag €5 meenemen om zelf 

iets leuks of lekkers te kopen. 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 krijgen op deze dag een lekker ijsje 

van de oudercommissie.   

We hopen op lekker weer en kijken uit naar een gezellige dag!  

Op deze laatste dag van dit jaar willen we met elkaar, alle kinderen 

én de ouders, het schooljaar afsluiten. Daarom nodigen we jullie uit 

van 11.30u tot 12.00u op het plein.  

Voor het drinken wordt gezorgd. Zijn er ouders die het leuk vinden 

om iets lekkers te bakken? Geef dat dan even door aan de leerkracht van je kind.  

Alvast van harte welkom!  

Hier alvast de data voor de informatieavonden in het nieuwe jaar.   

Maandag 29 sept om 18.30u informatieavond groep 1/2A en 1/2B 

                            om 20.00u informatieavond groep 3, 7 en 8 

Dinsdag 30 sept om 18.30u informatieavond groep 4 en groep 5/6 

In de volgende nieuwsbrief volgen de studiedagen.  

Data  nieuwe schooljaa r, voor  in  je  agenda!  
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