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Ter ugblik  december  

Voor het eerst sinds 2019 konden we in december een normale kerstviering houden!  

Op donderdagavond 22 december kwamen alle kinderen ‘s avonds in hun mooiste kleding op school 

ontvangen voor een overheerlijk kerstdiner. Beste ouders, wat hebben jullie je onwijs ingespannen in 

de keuken en zoveel lekkers meegenomen! Hartelijk dank voor alle inspanningen. De kinderen heb-

ben ervan gesmuld terwijl ze aan de prachtig gedekte tafels zaten.  

Sinds dit schooljaar besteden we veel aandacht in de klas aan muziek en zingen, en dat wilden de kin-

deren dat graag laten horen. Groep 7 en 8 zongen samen een prachtig lied, groep 4,5 en 6 lieten ook 

horen over muzikaal talent te beschikken en de groepen 1,2 en 3 tot slot waren erg vertederend met 

hun optreden.  Wat leuk ook om zoveel ouders bij elkaar te zien daarna op het leerplein, dat geeft 

een warm gevoel.  Wij kijken met heel veel plezier terug op deze avond!  

Beste ouders, 

Het nieuwe jaar is gestart! Vandaag, de derde maandag in januari, wordt ook wel eens ‘blue 

monday’ genoemd. De maandag waarop alle goede voornemens zijn mislukt, de zon zich niet zo 

vaak laat zien, de vakantie alweer is vergeten en veel mensen zich somber en neerslachtig voelen. 

Nou, daar hebben we vandaag niets van gemerkt hoor, vandaag op school! Sterker nog, we hebben 

prachtige plannen gesmeed voor in maart. Nu houden we deze plannen nog even geheim, maar we 

kunnen wel alvast vertellen dat we in de week van 20-24 maart er een onvergetelijke week van 

gaan maken op de Anne Frankschool. Niet alleen voor alle kinderen, maar ook voor de ouders! 

Maak maar alvast wat ruimte in de agenda:).  

Met deze regenachtige dagen is het logisch dat je misschien wat vaker je kind met de auto brengt in 

plaats van lopend of op de fiets. Dan wel graag het verzoek om de auto’s te parkeren in de parkeer-

plekken, of alleen aan de overzijde van de straat.  Voor de buurtbewoners is het fijn als zij rond  

8.20u en 14.00u gewoon naar hun huis of de wijk uit kunnen rijden en dat er geen onveilige situa-

ties ontstaan. In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Terugblik  kerstviering 

• Nieuw MR ouderlid gezocht 

• Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 22-23 

• De Vreedzame School 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  
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MR: nieuw ouderl id  gezocht  

Voor volgend schooljaar zoeken we voor de  de medezeggenschapsraad (MR) een nieuw lid.   

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft 

vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.  

Als je graag op een positief kritische manier wil meedenken op school is de MR misschien wel wat 

voor jou!  Een aantal voorbeelden waar je de MR instemmingsrecht over heeft: 

• vaststelling van de schoolgids 

• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 

• vaststellen van het schoolplan en zorgplan  

Naast zaken waar je instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel 

zaken ter sprake brengen waarover de MR dan van gedachten wisselt. Denk bijvoorbeeld aan: 

• de verkeersveiligheid rond de school 

• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw 

Aan het einde van dit schooljaar zullen Michel en Hanan de MR na vele jaren gaan verlaten. We zijn 

dan ook op zoek naar een nieuw enthousiast MR lid.  

Als je graag op een positief kritische manier wil meedenken op school is de MR misschien wel wat voor jou!  

Volgende week maandag volgt een apart bericht, met daarbij de vermelding hoe je je aan kunt  

melden. Er volgt altijd een verkiezing. Voor meer informatie over de MR kun je terecht bij de huidige 

ouders (Hanan, Michel, Asuman) en/of leerkrachten (Mandy en Dagmar).  

Vr ijwil l ig e  ouderbi jdrage s chooljaa r  22 -23 

In oktober heeft iedereen een brief gekregen namens onze ouderommissie (OC) over de 

betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage zorgt de oudercommissie 

ervoor dat er tijdens een schooljaar af en toe een extraatje is of dat een leuke activiteit 

mede mogelijk wordt gemaakt. Alles komt weer ten goede aan de kinderen. De oudercommissie be-

denkt, samen met school, waar het geld aan uitgegeven wordt. Voor dit schooljaar wordt het geld be-

steed aan:  

 Een extraatje (iets lekkers en gezonds) tijdens de kinderboekenweek op woensdag 19 oktober  

 Sinterklaasviering: cadeau voor alle kinderen (groep 1 t/m 4 krijgt een cadeau , de kinderen uit 

groep 5 t/m 8 krijgen het geld om voor een ander kind het cadeau te kopen. 

 Een groepscadeau voor iedere klas tijdens kerst 

 Lente-ontbijt 

 Koningsspelen: de spelmaterialen en het grote luchtkussen 

 Schoolreis voor groep 3 t/m 8 

 Kleuterfeest voor groep 1 en 2 

 Een extraatje (iets lekkers en gezonds) op meester- en juffendag op woensdag 5 juli 2023 

Wat ontzettend fijn dat zoveel ouders al betaald hebben!  

Deze maand versturen we via Parro nog een keer een betalingsverzoek, mocht de vorige  

er tussendoor geglipt zijn.  
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Agenda voor  de  komende per iode  

De Vreedzame School   

Ma 23 jan:   Start toetsperiode groep 3 t/m 7 

Di 24 jan :   19.00u Informatieavond groep 7 en 8 

Woe 25 jan:  Start nationale voorleesdagen 

Do 9 feb:  Studiedag, alle kinderen vrij 

Vr 17 feb:   1e rapport mee naar huis 

ma 20-vr 24 feb:  Oudergesprekken groep 2 t/m 8 

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

We zijn in alle groepen gestart met blok 4: We hebben hart voor elkaar. 

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang  

voor een positief klimaat in de klas en in de school. Om met elkaar over gevoelens te  

praten in de klas is het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de groep.  Tegelijkertijd  

bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep, een win-win situatie dus! Er ontstaat 

door deze groepsgesprekken een vertrouwde sfeer, kinderen merken dat ze zich kunnen uiten 

en voelen zich veilig in de klas en op school.  

De eerste lessen zijn gericht op het herkennen en benoemen van gevoelens. Er wordt ook  

besproken dat alle gevoelens er mogen zijn, ook gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom 

hoe je ermee omgaat. 

 

 Tips voor thuis! 

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. 

Bij iedere vervelende situatie kan een kind op verschillende manieren reageren:  

- gemeen terugdoen;  

- de ander z’n zin geven, je terugtrekken; 

- weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.  

Stimuleer de laatste manier! Dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing  

voor iedereen!  

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


Ingezonden:  Voor ste l l ing’Dido en  Aïsha  

Zondag 29 januari, om 15:00 u, speelt in Theater Peeriscoop het stuk  
Dido en Aïsha door RAAF Muziektheater; een voorstelling over  
(voor)oordelen, jaloezie en vriendschap, geschikt voor  
– zoals ze zelf zeggen – 10 tot 100 jaar. 

Meer informatie op de website van RAAF.  
Kaarten via het theater: https://www.peeriscoop.nl/informatie/kaartverkoop 
Kaarten telefonisch: 0183 - 69 00 22. 

Ingezonden:  act ivi tei ten  in  de  b ibl iotheek  

https://raafmuziektheater.nl/dido-aisha/?ref=home.
https://www.peeriscoop.nl/informatie/kaartverkoop

