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Vragenli jst  voor ouders   

Voor de vakantie heeft iedereen als het goed is via de mail een link ontvangen om 

een vragenlijst over school in te vullen.  

Al 30 ouders hebben dat gedaan, hartelijk dank! Maar graag horen we natuurlijk 

van nog veel meer ouders de mening.  

Heb  je de mail niet ontvangen, kijk even in je ‘ongewenste mail’.  

Je hebt nog tot vrijdag om de vragenlijst in te vullen.  Je mening telt voor ons!  

Beste ouders, 

Na een zonnige maar frisse voorjaarsvakantie zijn we vanochtend weer gestart op school. Wat fijn 

om iedereen weer terug te zien. We gaan een gezellige periode tegemoet, met als hoogtepunt onze 

heropening op maandag 20 maart. Het wordt een echt feestje!  

In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over: 

• Vragenlijst voor ouders 

• Schoolreisje  

• Heropening  

• Informatie over De Vreedzame School. 

• Ingezonden: activiteiten in de bieb en theaterworkshops 

 

Veel leesplezier!  

Hartelijke groet, Sanne  

Schoolreis  voor g roep 3  t/m 8 , kleuter uit je  voor  g roep 1/2  

De data zijn gepland voor de uitstapjes voor alle groepen!  

Op woensdag 17 mei gaan de kinderen van groep 1/2A en groep 1/2B op pad naar speeltuin Ben-

schop in Nieuwland. Het vervoer zal geregeld worden met ouders die willen brengen en halen. 

Daar zullen zij een dag heerlijk spelen en plezier hebben.  

Op woensdag 14 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 met elkaar op schoolreis. Zij zullen met 

de bus gaan. Waar de reis naartoe gaat, dat houden we nog even geheim! 

Deze uitstapjes worden volledig betaald vanuit de ouderbijdrage en geregeld door  

de oudercommissie.  
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Voor de vakantie hebben alle kinderen een uitnodiging meegenomen voor de heropening van de 

Anne Frankschool. Heropening, denk je nu vast? Wat is daar aan de hand? 

Heel eenvoudig: wij zijn ontzettend trots op onze school, de kinderen en hun ouders, het onderwijs 

dat we geven en de kansen die we kinderen bieden. Dat doen we in een prachtig en ruim gebouw 

op een mooie locatie. Die trots willen wij heel graag delen!  

Wat is er dan mooier dan in de week van het openbaar onderwijs, waarbij ontmoeting één van de 

kernwoorden is, onze deuren eens open te stellen en te laten zien wie wij zijn en wat we doen?!  

In de vakantie is hard gewerkt om het gebouw van binnen weer een frisse en eigentijdse uitstraling 

te geven. Er is geschilderd en er is nieuw meubilair in alle groepen. Het ziet er van binnen dus echt 

anders uit. Ook willen we laten zien wat we nu eigenlijk doen met ons onderwijs door de jaren 

heen. Wat leert een kind allemaal vanaf groep 1 t/m groep 8 als het gaat om rekenen, schrijven, 

wereldoriëntatie en gymnastiek? Kom het zelf beleven op deze middag.  

Je bent van harte uitgenodigd en neem gerust opa’s/ oma’s, de buurvrouw en andere  

belangstellenden mee.  

 

Deze week wordt echt een feestweek. Op dinsdag en woensdag krijgen alle groepen diverse work-

shops in het thema van cultuuronderwijs. Ieder kind mag bij één van deze workshops een gast  

meenemen. Dat kan een vader of moeder zijn, een (volwassen) broer of zus, opa of oma, een ander 

familielid of een bekende. De uitnodiging komt zo snel mogelijk. 

 

Vrijdagavond sluiten we de week af met een schoolbal, georganiseerd door de oudercommissie. Als 

je kind wil komen, vergeet dan niet het strookje mee te geven naar school!  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

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


Agenda voor  de  kom ende per iode  

Ma 20 mrt om 12.30u:   heropening van de Anne Frankschool 

Di 21 en wo 22 mrt:              workshop met gasten  

Vr 24 mrt:     schoolbal  (vergeet niet je aan te melden!) 

Vr 7  - ma 10 apr:    Paasweekend 

Di 11 apr:    studiedag, alle kinderen vrij  

Do 20 apr:     Koningsspelen 
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De Vreedzame School  -  blok 5  

Na de voorjaarsvakantie starten we in alle groepen met blok 5. Dit blok 

heeft als thema ‘We dragen allemaal ons steentje bij’.  

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de 

school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. 

Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.  

Binnen de school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen denken 

en beslissen.   

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. 

Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. 

 

Maar, onze kinderen kijken verder dan de eigen klas of eigen school! Enkele weken geleden 

vond er een grote ramp plaats in Turkije en Syrië. De aardbeving heeft heel slachtoffers tot 

gevolg. Daarom bedachten de kinderen een actie om geld op te halen. In minder dan 2 weken 

tijd zijn er ongelofelijk veel lege flessen verzameld. Het podium in de hal stond vol met zak-

ken! Dank je wel aan alle ouders die hebben geholpen om alle lege flessen in te leveren bij de 

supermarkt. Hier dan de ‘einduitslag’.  

In totaal is er maar liefst €694,70 opgehaald!  

We gaan dit overmaken naar giro 555. 

Iedereen heel heel erg bedankt! Daarbij een extra groot 

applaus voor de kinderen van groep 3 en 4, die samen 

voor bijna de helft van dit bedrag hebben gezorgd.  Maar 

ook de andere kinderen hebben ontzettend goed hun 

best gedaan.  

Dit is pas écht een steentje bijdragen!  



INGEZONDEN: Act iv i te iten in de bibl iotheek  

De bibliotheek organiseert wekelijks veel activiteiten die te maken  

hebben met taal/lezen, met omgaan met de digitale wereld en ook 

over omgaan met geld. Hierbij het programma voor de maand maart.  

Wist je trouwens dat een lidmaatschap bij de bieb gratis is voor kinderen tot 18 jaar? En dat je dan 

in alle vestigingen tot maar liefst 15 boeken per keer kunt lenen?  



INGEZONDEN: theaterworkshops   

Het theaterhuis Gorinchem organiseert binnenkort samen met 

SKG, de kinderopvangorganisatie, gratis theater workshops.  

Dit is een gratis activiteit, waarvoor je je kunt aanmelden. De flyer 

wordt deze week met de kinderen meegegeven naar huis.  


