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Sta r tgesprekken (g roep 3 -8)  & inf or matieavond  

Vorige week hebben op maandag– of dinsdagavond alle leerkrachten iets verteld over de klas en dit 

schooljaar. Wat fijn dat er zoveel ouders zijn gekomen!  

Vanaf volgende week ben je allen van harte welkom op het startgesprek. Deze gesprekken zijn voor 

kinderen uit groep 3 t/m 8. Inschrijven kan vanaf deze week via Parro.  

In dit gesprek, wat ongeveer 10 minuten duurt, ben je met je 

kind welkom om samen met de leerkracht te praten over het 

schooljaar. Welke verwachtingen heb je als ouder, wat vind je 

belangrijk om over je kind te vertellen, maar ook wat wil je 

kind zelf graag tegen de juf of meester zeggen?  

Voor de ontwikkeling van ieder kind is het fijn als de ouder(s) 

en leerkracht(en) elkaar kennen en weten te vinden.  

Dus: tot ziens!  

Beste ouders, 

Op dinsdag 23 augustus is het nieuwe schooljaar gestart. Wat was het ontzettend fijn om alle  

kinderen weer te zien na een lange zomer. En natuurlijk jullie als ouders te mogen ontvangen in de 

klassen! Wij als team kijken terug op een prettige start en twee gezellige en leerzame eerste 

schoolweken.  

In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over: 

• De startgesprekken 

• Een feest op 23 september (ja, we beginnen 

het jaar weer goed!) 

• De rijke schooldag 

• Het eerste blok (hoofdstuk) van De Vreedza-

me School. 

 

Veel leesplezier!  

Hartelijke groet, Sanne  
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Wie deze week de krant ‘de stad Gorinchem’ heeft gelezen, heeft in dit artikel de naam van onze 

school zien staan.  

Met trots kan ik vertellen dat wij als één van de weinige scholen en schoolbesturen in Nederland 

namens Stichting OVO zijn uitgekozen om deel te nemen aan een nieuw programma van de over-

heid. In het programma, wat ‘School en Omgeving’ heet, wordt gezocht naar mogelijkheden om 

voor alle kinderen een zo’n breed mogelijk aanbod neer te zetten. Elke leerling verdient de kans 

om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Leren stopt niet om 14.00u. In dit 

filmpje wordt het goed uitgelegd. Na schooltijd willen we allerlei activiteiten organiseren waar de 

kinderen aan kunnen deelnemen, en uiteraard kosteloos. Eigenlijk wat nu al op donderdagmiddag 

gebeurt met Gorinchem Beweegt, maar dan uitgebreider. Een prachtige kans voor onze kinderen!  

‘Ri jke  schooldag’  

In 2021 bestond de Anne Frankschool precies 60 jaar. Dat hebben we uitgebreid  

gevierd in september, met een mooi jubileumfeest. In de klassen hebben de  

kinderen een aantal weken gewerkt met activiteiten die te maken hebben met onze 

kernwaarden: Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit. Ter ere van het 60-jarig bestaan is zelfs 

een schoollied geschreven, wat de kinderen toen voor alle ouders hebben gezongen.  

Op de Anne Frankschool werken we graag samen, zijn we trots op wie jij bent, zijn eerlijk en res-

pectvol en gaan voor 100% kwaliteit. Op de Anne Frank, daar word je STERK!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 23 september, vanaf 13.30u, nodigen we nog een keer alle ouders, grootou-

ders, ooms, tantes, neven, nichten, en andere belangstellenden uit om samen met ons het bestaan 

van onze mooie school te vieren. Het wordt een gezellige middag met ook een officieel tintje.  

Noteer het alvast in de agenda!  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/onderwijs/849885/ministerie-ocw-kiest-voor-stichting-ovo-586-000-voor-gelijke-ka
https://vimeo.com/741883961
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/


Agenda voor  de  kom ende per iode  

Ma 12 - do 22 sept:    Startgesprekken gr 3 t/m 8 

ma 12– woe 14 sept:   Schoolkamp groep 7 en 8 

Woe 21 sept:    Schoolkorfbaltoernooi (groep 4-8) 

Vrij 23 sept:     Feest! (vanaf 13.30u) 
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De Vreedzame School —blok 1  
    

Blok 1 heeft als onderwerp: wij horen bij elkaar. Deze week ronden we   

het eerste blok af. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief  

klimaat centraal. Naast de schoolregels  maken de leerkracht en kinderen  samen  

afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over het netjes houden van de klas.  

Om van een klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft  

dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar 

waarderen. Er is veel aandacht voor groepsvorming en spelletjes om elkaar nog beter te leren 

kennen.  

De kinderen leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige,  

positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen 

iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.  

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve  

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De  

kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen res-

pect moet hebben voor de mening van anderen.  

Vragen om thuis over in gesprek te gaan, zijn bijvoorbeeld: 

* Met wie heb je vandaag gespeeld? 

* Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, 

   naar de wc gaan? 

* Welke taak heb jij al gedaan in de klas? Welke taak wil je graag doen? 

* Waarmee heb je een ander kind geholpen? 

* Waarmee wil je thuis helpen? 

* Zullen we elkaar een opsteker geven?  

 

De kinderen uit groep 1 t/m 6 krijgen deze week ook  

een ‘kletskaart’ mee. Daarop staan nog meer tips om  

thuis over in gesprek te gaan met je kind.  



INGEZONDEN: De  L imonadebr igade  

 
 
 
 
 
 
 

 
Je herkent het vast wel… waar haal je inspiratie vandaan om iets leuks te gaan doen met je 
kind? Waar vind je inspiratie dichtbij huis over opvoeden en opgroeien?  
Waar kun je even bijpraten met andere ouders over de fase waarin jullie zitten. Peuter, kleuter of 
misschien al wel jong volwassene.  
Op al deze vragen en nog meer hebben wij, van De LimonadeBrigade, meestal wel een ant-
woord. Meestal…want ook wij zijn opvoeders, ouders of gewoon man/vrouw met onze eigenaar-
digheden. Ook wij leren nog elke dag om gewoon ‘mens’ te zijn. 
Kortom, De LimonadeBrigade is er voor alle ouders uit Gorinchem. Wees welkom! 
 

Wie z i jn ‘wi j ’?  
De LimonadeBrigade is een lokaal team van ouders en professionals die allemaal samenwer-
ken aan hetzelfde doel: ieder kind uit Gorinchem krijgt de kans om uit te groeien tot een krach-
tig mooi mens. Je ontmoet ons bijvoorbeeld tijdens een van onze activiteiten. Heb je een vraag 
die niet kan wachten? Stuur ons dan een e-mail via gorinchem@limonadebrigade.nl 
 

Wat doen we?  
Een prachtige en pittige uitdaging zoals hierboven ge-
noemd, vraagt om inspiratie en motivatie. We creëren  
daarom samen lokale inspiratiepunten van opgroeiers en 
opvoeders, waar we elkaar ontmoeten, leren kennen en  
samen met onze kinderen nieuwe dingen kunnen  
ontdekken. Zoals je ziet doen we dat zowel offline met  
activiteiten als online op dit platform: 
www.limonadebrigade.nl.  
Daarnaast omarmen we met elkaar bestaande en nieuwe 
initiatieven in Gorinchem. Bijvoorbeeld: workshops,  
wijkfeesten, natuur-, sport- en cultuuractiviteiten, festivals,  
goede doelen en zo nog veel meer! Neem eens een kijkje in 
onze agenda. 
 

Wees welkom!  
Zin om mee te doen? Iedereen is welkom! Maak verbinding,  
leg contacten, stel je vragen, doe inspiratie op of kom  
gezellig langs bij één van de activiteiten en spreek een 
teamlid aan. 

mailto:gorinchem@limonadebrigade.nl
https://www.limonadebrigade.nl/gorinchem/home-gorinchem/default.aspx


INGEZONDEN: Act iv i te it  in  de  bibl iotheek  


