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Na de kerstvakantie hebben wij ons cultuurcircuit weer opgepakt. Vanwege de maatregelen doen 

we dit helaas niet groepsdoorbroken maar blijven de kinderen in hun eigen klas. De vakdocenten 

wisselen per week en zien zo steeds een andere klas.  

Lex Gorter geeft inspirerende muzieklessen. Je kent hem vast nog wel van 

ons schoollied.  

Mirjam van den Boogaard gaat met kinderen aan de slag op het gebied van 

drama (toneel), en die lessen zijn zeker geen drama!  

Nieuw is Mariënne Willemse, zij verzorgt schilderlessen voor onze  

kinderen. Wij zijn heel blij dat deze drie kanjers hun expertise willen  

inzetten op onze school!  

Afscheid juf  Hellen  en  juf  Thirza  

Beste ouders, 
 

Met heel veel vreugde hebben wij maandag 10 januari, na een extra lange kerstvakantie, de school-

deuren weer geopend. Vol enthousiasme zijn we begonnen aan dit nieuwe jaar, 2022. We kijken uit 

naar mooie lessen, leerervaringen van kinderen, goede contacten met alle ouders en hopelijk ook 

enkele feestelijke dagen zoals de paaslunch en de koningsspelen. Activiteiten die mede mogelijk 

worden gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage en natuurlijk onze geweldige oudercommissie. 

Een kleine vooruitblik voor de agenda: de datum van de schoolreis hebben wij alvast in onze agenda 

geschreven!  

Ook dit jaar werken we weer samen met diverse andere organisaties. We zijn trots om te melden 

dat ‘zieke docenten’ bij ons op school komt. Diverse cultuuraanbieders geven onze kinderen mooie 

lessen in allerlei disciplines. Daarover meer in deze nieuwsbrief 

De ‘meet en greet’ momenten per klas zijn gestart. Tijdens dit moment vertel ik meer over mijzelf 

en over waar het team op de Anne Frank aan werkt. Natuurlijk is er volop ruimte voor vragen en 

tips. Wees van harte welkom op het Leerplein!  

 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Cultuurcircuit   

Op maandagmiddag 31 januari is er voor ouders en andere belangstellenden  

gelegenheid om op persoonlijke titel afscheid te nemen van deze twee collega’s.   

Dit is gepland direct na schooltijd, van 14.00-14.30u.  Om niet beperkt te worden door de  

maatregelen, zullen we dit buiten organiseren.  Van harte welkom!  
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Di 25 jan  Meet & greet ouders groep 3 - 8.30-9.15u  

Wo 26 jan start Nationale Voorleesdagen 

Ma 31 jan  Meet & greet ouders van groep 4/5 -  8.30-9.15u  

24 januari - 10 februari: toetsperiode voor groep 3 t/m 8 

Ma 31 jan Afscheid  Hellen en Thirza voor ouders - 14.00 - 14.30u  

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

Woe 29 jun Schoolreis groep 3 t/m 8  

Samenwerking  ‘z ieke docenten’ voor g roep 6 ,7 ,8  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (0183) 62 42 53 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl  

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Vr ijwil l ig e  ouderbi jdrage —zie  bi j lage   

In de periode tussen de herfst– en kerstvakantie bleef er wekelijks één van de groepen uit de boven-

bouw thuis. Dat was een noodmaatregel en erg vervelend voor kinderen, ouders maar zeker ook 

voor het team. In deze periode is er hard gezocht naar een andere oplossing, en dat is gelukt!  

We zijn de samenwerking aangegaan met een fantastische organisatie, genaamd ‘zieke docenten’. 

De betekenis van ‘Ziek’ is straattaal voor cool en leuk. Het doel van de organisatie is als volgt:  
 

Onze doelstelling van de stichting is het verminderen van lesuitval door middel van kunstenaars/talenten aan te 

bieden. Ons belangrijkste doel: alle kinderen voorzien van breed onderwijs, altijd! Ook als er geen “echte” leraren  

beschikbaar zijn of afwezig zijn door ziekte. Kwalitatief onderwijs gegeven door rolmodellen.   
      

Iedere vrijdag krijgt groep 6,7 of 8 op deze dag les van één van hun vaste docenten. Dat is Max de 

Beijer. Ook zal er regelmatig nog een gastdocent (kunstenaar) aansluiten. ’s Middags heeft de groep 

dan de Stop Stoer Doen les in de gymzaal. Wij zijn trots dat we, al is het op een alternatieve manier, 

ervoor hebben kunnen zorgen dat geen enkele groep meer structureel thuis hoeft te zitten. We zijn 

ervan overtuigd dat de kinderen deze dag heel veel andere vaardigheden en kennis gaan leren.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief een aparte brief over de  

vrijwillige ouderbijdrage. Vandaag zal ook een betaalverzoek  

worden verzonden via Parro. 
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Gratis webinar over zelfvertrouwen bij opvoeden 
Voel jij je wel eens onzeker, omdat je niet weet wat het beste is voor je kind?  Vast  
herkenbaar, want het opvoeden van kinderen kent zijn uitdagingen. Met de webinar over 
zelfvertrouwen bij opvoeden verandert jouw rol als opvoeder van politieagent naar  
tuinman. Meld je aan en leer anders kijken, luisteren en doen naar kinderen en naar jezelf! 
Dit webinar is ook interessant voor gastouders en alle professionals in de (kinder)zorg. 
Klik hier om je nu aan te melden! 

https://limonadebrigade.nl/gorinchem/aanmelden-webinar/

