
     

Als school laten we graag aan jullie zien wat er gebeurt in de klas. Dat doen we door wekelijkse 

berichten in Parro, maar er kan natuurlijk niets boven echt in de klas zijn. In november is er  

daarom voor de groepen 3 t/m 8 een ‘Sterk van start week’. In het verleden betekende Sterk van 

start dat er alle dagen in alle groepen het eerste kwartier een inloop was voor ouders.  

In maart 2020 moesten we daarmee stoppen vanwege Corona. De afgelopen periode heeft ons 

wat ruimte te geven om nog eens goed na te denken over dit idee, en met de inmiddels opgedane 

ervaring het idee bij te schaven.   

Dit schooljaar organiseren we voor groep 3 t/m 8 daarom 3x een Sterk van start week. In deze 

week mag je als ouder de start van de dag, van 8.30-8.45u bijwonen. Je ervaart hoe de kinderen 

les krijgen en leren van hun juf of meester. Inschrijving gaat via Parro, dat kan vanaf volgende 

week.  

Wij vinden het belangrijk om jullie inzicht te geven in wat er in de klassen ge-

beurt en betrekken jullie daar graag bij. Vandaar dat we hopen op veel aanmel-

dingen!  Voor de groepen 1/2 blijft Sterk van Start zoals het nu al enige weken 

is: wekelijks op maandag en donderdag.  
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Voor een goede samenwerking tussen school en ouders is het belangrijk 

elkaar ook regelmatig te ontmoeten en spreken. Na de informatieavond en 

de startgesprekken organiseren we in november daarom een  

gespreksmoment voor de ouders van groep 2 t/m 8. Dit is in de week van 22-26 november.  

De leerkracht informeert je hier verder over. 

Sterk van  s tar t  g roep 3  t/m  8  

Oudergesprekken in  november  g roep 2  t/m 8  

Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit, want er komen mooie weken aan!  

De dagen worden korter, het weer wordt wat slechter (hoewel we vandaag niet mogen mopperen 

met deze prachtige dag), maar vooral: het wordt een tijd van vieren en contact hebben met elkaar.   

We zijn donderdag gestart met ons cultuurcircuit. Ook dit jaar is het gelukt om met hulp van twee 

docenten (Lex voor muziek en Mirjam voor drama/toneel) weer mooie activiteiten te bedenken 

voor alle groepen. Iedere donderdagmiddag zullen alle kinderen dus creatief en expressief bezig 

zijn. Kortom, er is genoeg te vertellen en te delen. Lees je mee?  
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dinsdag 2 nov:      Schoolfotograaf (alleen voor leerlingen van school) 

ma 15 - vr 19 nov:         Sterk van start week groep 3 t/m 8 (Inschrijven vanaf maandag 1 nov) 

ma 22 - vr 26 nov:      Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

dinsdag 30 nov:     Studiedag, alle leerlingen vrij 

vrijdag 3 dec:       Sinterklaasviering 

donderdag 23 dec:         Kerstviering 

vrijdag 24 dec:               Les tot 14.00u, daarna kerstvakantie 

Leerkrachten  (en  het  tekor t)   

Het kan je niet zijn ontgaan, er is sprake van een landelijk probleem in het  

onderwijs, en dat is het lerarentekort. Helaas hebben wij daar op de Anne 

Frank nu ook last van. Met het vertrek van een collega uit groep 8 lukt het 

ons nu niet om in de bovenbouw alle dagen een eigen leerkracht te hebben. 

Met corona-besmettingen, quarantaine of ’normale’ ziekte zal dat alleen nog maar ingewikkelder 

worden. Voor de herfstvakantie hebben we geprobeerd het steeds zo goed mogelijk op te vangen. 

We merkten dat de korte termijn oplossingen veel onrust gaven: bij de ouders (want wie staat er 

morgen voor de groep van mijn kind?), maar ook bij de klassen (ben ik morgen op school of niet? ) 

en bij de leerkrachten zelf. Daarom hebben we er nu voor gekozen om tot de kerstvakantie in een 

rouleersysteem de groepen 6,7 en 8 één dag per week thuis te laten.  

Het is echt een beslissing die je met pijn in je buik en het hart neemt. En het is ook zeker géén  

ideale situatie. Wat het wel brengt, is voor nu duidelijkheid en rust. Dat is voor alle partijen fijn.  

Ondertussen blijven we zoeken naar een nieuwe collega en nadenken over andere oplossingen.  

Teamscholing   

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Dit schooljaar is het volledige team van de Anne Frank gestart met een  

teamscholing DPL, het  Doordacht Passend Lesmodel. Vrijdag 15-10 was de  

eerste bijeenkomst. Onder begeleiding van een onderwijsadviseur zullen we dit 

jaar tijdens drie studiedagen alles leren over een sterke instructie bij de taal-, reken– en spellingsles-

sen. We leren een effectieve les te geven die goed is voor álle leerlingen.  

De inzichten die zijn verwerkt in dit lesmodel zijn gebaseerd op bewezen effectieve handelingen en 

wetenschappelijk onderzoek.  Door dit met het hele team te doen, ontstaat er  ook een mooie door-

gaande lijn in ons onderwijs. Wil je er meer over lezen, stel je vragen aan de leerkracht of klik hier. 

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.cedgroep.nl/cursussen/doordacht-passend-lesmodel-dpl

