
     

Twee jaar geleden is ervoor gekozen om het trakteren op de Anne Frank anders te gaan organise-

ren. Dat had diverse redenen. Er waren (en zijn) veel kinderen met een bepaalde allergie of die 

bepaalde voedingsproducten niet mochten eten. Daarnaast bemerkten we ook grote verschillen 

soms tussen de traktaties, waarbij de ene traktatie nog mooier (en duurder) was dan de ander. 

Kortom, er ontstond ongelijkheid en dat wilden we niet.  

Kinderen mogen nog steeds wel trakteren, maar ze trakteren de klas nu op een leuke activiteit 

waar iedereen aan mee kan doen. In ieder klas hangt er een slinger of is er een stapeltje kaarten 

waaruit kinderen kunnen kiezen. En natuurlijk staat de jarige de hele dag in het zonnetje!  

We horen graag jullie mening over hoe wij deze keuze naar jullie hebben gecommuniceerd en 

over de duidelijkheid van de beslissing. Het trakteren zelf blijft ongewijzigd, maar met jullie feed-

back willen we wel leren hoe we beslissingen duidelijker uitleggen.  

Je kunt je mening geven via deze link.  Alvast vriendelijk bedankt!  
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Het schooljaar is nog maar twee weken bezig, maar het voelt al veel langer.  Er is natuurlijk ook  

alweer zoveel moois gebeurd in die twee weken!  

Voor alle groepen is er een informatieavond geweest en wat fijn dat zoveel van jullie de moeite heb-

ben genomen om te komen. Nu voeren alle leerkrachten startgesprekken, altijd fijn om persoonlijk 

contact te hebben met elkaar aan het begin van het schooljaar. In november is dan het volgende 

contactmoment om te spreken over de ontwikkeling van je kind. Natuurlijk kun je tussendoor altijd 

zelf de leerkracht benaderen voor een gesprek als je daar behoefte aan voelt. Blijf vooral niet met je 

vragen rondlopen!  

Groep 3 t/m 8 hebben iedere maandag gymles van juf Hanneke en iedere vrijdag de Stop Stoer 

Doen-gymles van meester Thomas. Voor groep 1/2 is er ook extra gym,  iedere maandag komt juf 

Hanneke in ons eigen speellokaal een leuke les geven aan de kleuters.  

Deze schoolweek zijn we gestart met een optreden van alle juffen en meester, we hebben ons nieu-

we schoollied laten horen. In de klassen oefenen de kinderen dit nu ook.  

Woensdag hebben de groepen 3 t/m 8 genoten van hun schoolreis 

naar Duinrell. Wat hebben we geboft met het weer. Een pretpark is 

toch altijd fijner in een stralend zonnetje. Het was ook niet druk dus 

nergens waren lange wachtrijen. Het was een zeer geslaagde dag.  

Zo terugblikkend kunnen wij alleen maar zeggen:  

dit was een STERKe start van het schooljaar!  

Evaluat i e  trak tat iebel eid   

https://forms.office.com/r/BT9RVT8xJW
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Jubi l eumf eest  24  sept em ber   

Over twee weken is het zover, ons jubileumfeest! We hebben er heel erg veel zin 

in. Een klein voorproefje hebben we al laten zien afgelopen maandag, toen de 

juffen en onze meester aan de kinderen en ouders het nieuwe schoollied lieten 

horen. Verderop in deze nieuwsbrief delen we de tekst.  

In de klassen zijn we nu bezig met werken over onze kernwaarden: Samen, Trots, Eerlijk, Respect 

en Kwaliteit. In iedere groep worden activiteiten georganiseerd die gaan over één van deze onder-

werpen. Een paar voorbeelden: 

Samen: samen het schoollied oefenen met je klas en andere klassen, om het straks aan alle ouders 

te kunnen laten horen.  

Trots: een tekenopdracht waar je zo trots als een pauw op bent 

Eerlijk: als er een ruzie is geweest in de klas, het eerlijk samen uitpraten 

Respect: de kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen aanstaande woensdag een voetbalclinic van  

Mohamad Boukrouche van de stichting Boukie. Hij zal de kinderen leren hoe je samen sport en 

wat respect in de sport betekent. De kinderen van groep 1 t/m 3 zullen ook allerlei spelletjes met 

elkaar doen en zo leren respectvol met elkaar om te gaan. 

Kwaliteit: Johannes van Camp is deze week begonnen met het fotogra-

feren van ieder kind. Wat fijn dat zo snel alle toestemmingsformulieren 

binnen waren! Uiteraard houden we rekening met de wens die je hebt 

aangegeven op het formulier. Hiernaast een foto van de fotograaf in  

actie. Het eindresultaat wordt echt prachtig!   

Dan nog wat meer informatie over het feest. Onder schooltijd organise-

ren we de Vossenjacht. De kinderen gaan in groepjes onder begeleiding 

door de buurt op zoek naar de ‘vos’.  De vos is een persoon die zich 

verkleed heeft (hoeft niet, mag) en ergens in de wijk is. Hebben jullie er 

al aan gedacht je aan te melden voor de vossenjacht? We hebben nog wel wat hulpouders, opa’s of 

oma’s nodig.  

We hopen dat iedereen vervolgens om 14.00u op school wil zijn, om naar het optreden van alle 

kinderen te kijken en luisteren. Daarna zijn er voor de kinderen heel veel spelletjes te doen op het 

plein. Ook mogen zij hun eigen oude speelgoed verkopen op de zogenaamde kleedjesmarkt. Ver-

der zorgen we dat er genoeg eten en drinken is. Alvast een oproep aan jullie: wie wil helpen met 

het bakken / koken / maken van lekkere hapjes?  



Agen da voor  de kom en de per iode  

Loop je wel eens met vragen rond over het onderwijs in Nederland?   

Ouders &Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd, 

van basisschool tot MBO.  

Iedere dag is Ouders & Onderwijs bereikbaar voor ouders die vragen hebben over het onderwijs. 

De website biedt veel praktische informatie voor ouders, bijvoorbeeld over passend onderwijs, 

schoolkosten, medezeggenschap en de samenwerking tussen school en ouders. Deze stichting kan 

ouders helpen door informatie of advies te geven.  

Het adviespunt is iedere werkdag bereikbaar op 088-6050101 of via vraag@oudersenonderwijs.nl  

Neem ook eens een kijkje op de website: https://oudersenonderwijs.nl/   

 

 Ouders  &  onderwijs , een  handige websit e  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Maandag 6 t/m vrijdag 17 sept:  Startgesprekken 

Woensdag 15 sept:   Voetbalclinic over respect van Boukie gr 4-8 

Vrijdag 17 sept:    Kleuteruitje gr 1/2A en gr 1/2B 

Vrijdag 24 sept:    Jubileumfeest, 14.00—16.30u  

Woensdag 6 okt:    Start van de kinderboekenweek 

Vrijdag 15 okt:   Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 18 - vrijdag 22 okt: Herfstvakantie  
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Waar je ook vandaan komt, 

Wat je kan of doet 

Hier ben je altijd welkom, 

Hier ben je altijd goed! 

We maken wel een afspraak  

Daarmee gaan we aan het werk 

Dan weten we wat kan en mag 

Dan staan we samen STERK 

 

S T E R K sterk! 8x 

 

We werken hier graag Samen 

Zijn Trots op wie jij bent 

Zijn Eerlijk en respectvol 

Kwaliteit 100% 

Zo staan we samen STERK 

En is het veilig, fijn en goed 

Zo gaan we met de Anne Frank 

De toekomst tegemoet! 

 

S T E R K sterk! 8x 

     

 

School l ied van de Anne Frank  
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