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Beste ouders,
Vanmorgen mochten we op de Anne Frank Sinterklaas ontvangen. Eerder had hij ons al via
spraakberichten op de hoogte gesteld van zijn komst. Helaas kwam hij dit jaar zonder Pieten, die
hadden andere bezigheden. Gelukkig konden wat meesters en juffen vandaag de rol van hulppiet op
zich nemen.
Omdat sint ook met zijn tijd wil meegaan, konden alle kinderen in de klas zijn aankomst live via
teams bekijken. Eenmaal geïnstalleerd op het leerplein zijn alle kinderen uit de groepen 1 t/ 6
langs gegaan om Sinterklaas te ontmoeten. Er werden allerlei talenten aan de Sint geshowd: dans,
zang en stoere stunts. Na afloop kreeg iedere klas een zak met cadeaus mee en een zakje strooigoed
voor ieder kind. In de groepen 5 t/m 8 werden fantastische surprises bewonderd, uitgepakt en
konden de kinderen genieten van elkaars gedichten.
We hebben heel veel plezier gehad met elkaar. Via Parro kun je de beelden bewonderen.
Houd ook GorkumTV in de gaten, zij maken een clip met sinterklaasbeelden en daarvoor hebben

wij ook wat filmmateriaal aangeleverd. Fijn weekend allemaal!

Andere schooltijden
Via de mail is deze week een bericht verzonden naar alle ouders. De Anne Frank heeft namelijk de
wens om de schooltijden aan te passen. Dat zou volgend schooljaar, september 2021, dan ingaan.
In de MR is dit al een aantal keer besproken. Nu het niet mogelijk lijkt om op korte termijn een
koffieochtend te organiseren, willen we toch graag ieders mening peilen.
In de mail staat een korte toelichting en slechts 2 vragen, dus invullen is zo gebeurd! De sluitingsdatum is volgende week vrijdag 11 december. We zien graag dat zoveel mogelijk ouders hun mening laten horen, zodat wij een goede beslissing kunnen nemen.
Alvast bedankt voor het invullen!
NB. De mail is niet verzonden aan ouders die alleen nog een kind hebben in groep 8. Het gaat immers over volgend schooljaar.
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Eindgroepen
Voor ouders met een kind(eren) in Eindgroep A of Eindgroep B is er ook een vragenlijst verzonden. Dit is onze tussenevaluatie van het werken op deze wijze, met twee eindgroepen in plaats van
een aparte groep 7 en groep 8. Vorig jaar hadden we een bijeenkomst op school, dit jaar dus een
digitale optie om je mening te laten horen. De sluiting van deze vragenlijst is woensdag9 december. Nog niet gereageerd? Doe het alsnog, dan kunnen we de tips en tops meenemen naar de
tweede helft van het schooljaar.

Subsidie
Misschien hebben jullie gehoord over de extra subsidiegelden die de overheid beschikbaar heeft
gesteld om mogelijke leerachterstanden in te halen? Die subsidie hebben wij aangevraagd. Na de
kerstvakantie nadere informatie hierover.

Schoolfruit
Wij doen mee met het EU-schoolfruitprogramma. Dat betekent dat alle kinderen op maandag,
woensdag en vrijdag fruit aangeboden krijgen op school. Hmmm, wat is dat lekker!
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten fruit en

groente te laten proeven. Soms zijn kinderen pas gewend aan
een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EUSchoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit
en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten!
Onze eigen fruitdagen blijven staan op dinsdag en donderdag, dan zien we graag dat kinderen
fruit (of groente) meenemen naar school in plaats van een koek.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief meer informatie over het schoolfruit.

A g e n d a vo o r d e ko m e n d e p e r i o d e
Donderdag 17 december:

Kerstviering

Vrijdag 18 december:

12.00 uur start Kerstvakantie

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari:

Kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021:

Studiedag, alle kinderen vrij.
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