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Beste ouders,
We beginnen deze nieuwsbrief met waanzinnig goed nieuws. Tromgeroffel……..

DE ANNE FRANK IS DE SPORTIEFSTE SCHOOL VAN GORINCHEM!
Wat zijn we onwijs trots op alle kinderen die zich hebben aangemeld voor de sportactiviteiten. Het
was een tijdlang nog best spannend, maar met een goede eindsprint hebben we de winst binnen
gehaald. Dat betekent dat we voor een leuk bedrag aan buitenspeelmateriaal mogen bestellen.
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Alle groepen denken hier met hun juf of meester over na.
De leerlingenraad zal uiteindelijk meebeslissen wat we zullen aanschaffen en meedenken hoe we
ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe materialen ook compleet en heel
blijven:).
Een officiële uitreiking van de prijs volgt nog.

Wat e r g e b e u r t a l s e e n k i n d i n q u a r a n t a i n e m o e t
We merken het steeds meer helaas: kinderen die in quarantaine moeten omdat een gezinslid
positief is getest op Corona. Dat is een vervelende situatie! Wij willen ervoor zorgen dat het kind
deze periode zo goed mogelijk doorkomt.
Wat is de regel?
Nadat de huisgenoot klachtenvrij is, blijft het kind nog 10 dagen in quarantaine.
Wat regelt de Anne Frank?
De eerstvolgende dag kan iemand (die wel naar buiten mag) op school om 9.00u een chromebook
(voor groep 3-8) en een werkpakket ophalen voor het kind. Zo kan het kind toch iedere dag

schoolwerk doen.
Daarnaast zullen de leerkrachten om de dag contact zoeken met het kind en u als ouder, om te
kunnen helpen als dat nodig is. Via het programma Snappet kunnen de kinderen ook zelf vragen
stellen aan de leerkracht.
We merken dat we veel gebeld worden met vragen. Dat is alleen maar fijn en blijf dat doen! Samen
zoeken we dan steeds naar een zo goed mogelijke oplossing en een antwoord op de vraag.
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Eco schools
Enige tijd geleden alweer heeft de stichting OVO samen met Eco– schools afgesproken dat alle
scholen zich hiermee gaan bezighouden. Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen
te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit
verduurzamen. Als school heb je zelf de keus op welke thema’s je je wilt focussen. Er zijn maar
liefst tien thema’s om uit te kiezen. Het uiteindelijke doel is een groene vlag. Dat is hét teken dat
je een bewuste en duurzame school bent.

Op de Anne Frank zijn we voorzichtig gestart, zo zijn we bijvoorbeeld
bewust bezig met afval scheiden. Maar het kan natuurlijk veel beter!
Dit schooljaar gaan we proberen om het bronzen certificaat te halen, de
eerste tussenstap richting de groene vlag. Daarvoor gaan we een scan afnemen, van daaruit een verbeterplan bedenken en dan natuurlijk
uitvoeren. Wilt u meer lezen, kijk eens op https://eco-schools.nl/.

N i e u we a a n d a c h t vo o r o n z e s c h o o l r e g e l s
De afgelopen weken heeft het team intensief met elkaar gesproken over gedrag in en rondom de
school. Dat heeft geleidt tot enkele duidelijke gedragsverwachtingen (‘schoolregels’).
Er zijn afspraken gemaakt over hoe goed gedrag eruit ziet op het plein, lopend in de rij
(bijvoorbeeld naar gym), gedrag in de gangen van de school en op het toilet.
Tja, soms is het toch even nodig dit weer op te frissen. Gedrag is namelijk, net als taal en rekenen,
iets wat je aan moet leren.
De komende 4 weken zal iedere week één van de locaties centraal staan. De juffen en meester
zullen het in de klas bespreken. Ook worden er posters opgehangen waarop de regels zichtbaar
zijn.
Deze maandag starten we met de regels voor op het plein.
Met elkaar gaan we ermee aan de slag om ervoor te zorgen dat
iedereen op de Anne Frank kan genieten van een fijne leer– en
leefomgeving!
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B e d a n k t vo o r h e t s p a r e n !
Vorige week stond tot onze grote verrassing de baas van de Plus, Elbert van den Doel, in onze
school (met mondkapje natuurlijk).
Hij heeft aan een aantal leerlingen de prijs overhandigd, en schreef een bedrag van maar liefst €567
op de cheque! Onze monden vielen open, zoveel hadden we niet verwacht!
Ook dit bedrag nemen we mee in de spaarpot voor mooi buitenspeelmateriaal,
Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere mensen die hebben geholpen: hartelijk bedankt voor
het sparen!

A g e n d a vo o r d e ko m e n d e p e r i o d e
Maandag 9 november:

Nieuwe schoolregels

Vrijdag 4 december:

Sinterklaas

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari:

Kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021:

Studiedag, alle kinderen vrij.
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