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Sterk van  s tar t  /  s terk  s lot    

Nog even ter herinnering: deze week is de Sterk slot-week. Iedere groep heeft in 

Parro een aantal momenten aangegeven waarop je van harte welkom bent om in 

de klas mee te doen en te kijken waar je kind mee bezig is.   

In groep 1/2 is wekelijks een sterk van start-moment op  

maandag– of donderdagochtend. Ook daar mag je dan het eerste kwartier meespelen met je kind.  

De inschrijving verloopt ook via Parro.  

Beste ouders, 

Nog twee weken en dan is het alweer voorjaarsvakantie! Afgelopen donderdag hadden we als team 

een studiedag. Op zo’n studiedag, als alle kinderen vrij zijn, zijn we wel als team op school. Dit zijn 

de dagen die we gebruiken om onszelf te verdiepen in een bepaald onderwerp, om afspraken te 

maken en samen ervoor te zorgen dat de school iedere keer weer een beetje beter wordt. Deze 

studiedag stond in het teken van De Vreedzame School. Om dit goed aan te leren aan kinderen, 

moeten we natuurlijk zelf ook wel weten waar het over gaat. Claudia Versteeg is onze trainer en zij 

leert ons alles over De Vreedzame School. In de middag hebben de leerkrachten gewerkt aan de 

rapporten, die deze vrijdag mee naar huis gaan. In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Sterk van Start / Sterk  slot  

• Oudergesprekken  

• Verrassing!  

• Een actie voor het goede doel 

• Vragenlijst voor ouders   

• De Vreedzame School 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  

Volgende week zijn de oudergesprekken voor alle groepen. In Parro 

kun je je inschrijven. 

Vanaf groep 5 mogen de kinderen mee naar het gesprek over hun  

rapport.  

Oudergesprekken  
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Ver rass ing !   

In de vorige nieuwsbrief stond al dat we in maart een verrassing 

hebben. Tromgeroffel……  

We gaan namelijk onze school opnieuw openen!  

Maandag 20 maart om 12.30u is het zover en jullie zijn  

allemaal van harte uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt nog.  

 

Wij zijn zo trots op de Anne Frankschool, op de geweldige kinderen die er zitten, op alle  

enthousiaste collega’s, en natuurlijk op onze betrokken ouders, dat we vinden dat onze school best 

wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Dus dat gaan we doen!   

Rechts bovenaan zien jullie ons huidige logo. Daar komt een nieuw, eigentijds logo voor in de 

plaats. Dat gaan we op maandag 20 maart onthullen. Boven alle ingangen komen nieuwe borden 

met het nieuwe logo.  

alle lokalen krijgen nieuwe kasten en bureaus voor de juffen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 

komt er een nieuwe tafel en stoel. Dan zien de klassen er weer prachtig uit en is het fijn leren en 

werken.  

Ook gaan we in de voorjaarsvakantie in het gebouw schilderen, zodat alles weer fris is. 

De hele week, van 20-24 maart, zijn er voor de kinderen leuke activiteiten te beleven, maar  

daarover later meer. We willen niet alles al verklappen:). 

Kom je ook, op maandagmiddag?!  

Een actie  voor het  g oede doel  

De aardbeving vorige week in Turkije en Syrië heeft ons erg aangegrepen.  

Er is in de klassen veel over de ramp gepraat en natuurlijk ook naar het  

jeugdjournaal gekeken. Eigenlijk kwamen de kinderen er zelf mee: kunnen we  

wat voor de mensen daar betekenen?  We willen graag helpen, maar hoe? 

Vandaag is daar over gesproken, en er is een plan bedacht. 

De kinderen willen heel graag geld inzamelen zodat we dat kunnen overmaken naar giro 555.  

Daarmee kunnen de hulporganisaties daar hun werk dan beter doen en kunnen ze spullen kopen die 

ze nodig hebben. 

Dat geld gaan we inzamelen door het verzamelen van lege plastic statiegeldflessen, groot en 

klein. Zo doen we meteen ook iets goeds voor het milieu!  

Alle kinderen mogen vanaf morgen t/m donderdag 23 februari lege flessen meenemen. Wij gaan ze 

allemaal verzamelen, en dan vrijdag inleveren bij de supermarkt. Natuurlijk mag je ook de lege  

flessen van de buren, mensen uit de straat of van familie vragen. De kinderen van groep 3 t/m 8 

krijgen morgen zelfs een schoolshirt mee, zodat ze dat aan kunnen trekken als ze langs de deur  

willen om lege flessen te verzamelen.  

We hopen op een mooie opbrengst en houden jullie op de hoogte. Sparen jullie mee?  



De Vreedzame school  
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Agenda voor  de  komende per iode  

Ma 20– vr 24 feb: v:   Oudergesprekken  

Ma 27 feb– vrij 3 mrt:   Voorjaarsvakantie  

Ma 20 mrt 12.30u:    Heropening van de Anne Frankschool!  

De laatste weken voor de voorjaarsvakantie ronden we het blok ‘We hebben 

hart voor elkaar’ met elkaar af. Gevoelens, die staan dit thema centraal. Kin-

deren uit de middenbouw hebben geleerd hoe het voelt om buitengesloten te 

worden en hoe je voor elkaar kan opkomen. In de onderbouw stond het ge-

voel ‘bang’ centraal. Hoe kan je iemand helpen die iets niet durft? De kin-

deren hebben hierbij oplossingen bedacht.  

Als afsluiting mogen de kinderen met hun groep een leuke activiteit, middag of gymles bedenken. 

Hierbij moeten de kinderen er ook voor zorgen dat het voor iedereen leuk is om te doen. Dat is 

soms nog moeilijker dan je in zou denken.  

 

Tips voor thuis! 

Vragen die je aan je zoon en/of dochter kan stellen: 

- Kun jij een paar gevoelens opnoemen? 

- Waar word jij erg blij van? 

- Ben je weleens boos? Waarom was je toen boos?  Wat doe je 

als je boos bent? 

- Hoe werd je weer rustig? 

- Praten we thuis genoeg over gevoelens? 

Vragenli js t  voor ouders : ouder tev redenheids onderz oek  

Omdat we het fijn vinden om te weten hoe ouders, kinderen en 

leerkrachten de school ervaren, nemen we jaarlijks een online vra-

genlijst af. Deze heet de successpiegel.  

Met deze vragenlijst kijken we waar men tevreden over is, maar 

ook wat we nog zouden kunnen verbeteren.  

Deze week krijg je via de mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.  

Zodra de vragenlijst ingevuld is, komt er via de nieuwsbrief natuurlijk informatie terug: waarover 

zijn ouders tevreden, waarover niet en hoe gaan we daaraan werken?  

Wordt vervolgd dus! Alvast hartelijk dank voor de moeite!  

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

