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Op donderdag 31 maart vierden we in alle klassen het lente ontbijt.  
Met dank aan alle ouders die boodschappen hebben gedaan, konden de  
kinderen kiezen wat ze deze ochtend gingen ontbijten. En wat was er veel 
keus!  
De tafels waren mooi gedekt en het zag er feestelijk uit. Het was een heel  
gezellig samen zijn. 
Als het weer nu ook een beetje mee gaat werken, kunnen we écht van de lente genieten!  

Koningss pelen  

Beste ouders, 

 

Wie afgelopen woensdag naar het Jeugdjournaal keek zag de kinderen van groep 7 in beeld. ‘s Och-

tends kregen we een telefoontje van de presentatrice: of ze die dag nog langs mochten komen.  

Natuurlijk! De kinderen dachten eerst dat het een 1 april grap was, maar twee uur later bleek de 

presentatrice Noortje toch echt voor de deur te staan met een cameraman. Het was een mooie er-

varing voor de kinderen en natuurlijk voor juf Ilse, die pas nog dacht hoe leuk het zou zijn als ze 

eens bij de Anne Frank langskwamen ;).   

En wat hebben de kinderen hun gedachten prachtig verwoord. Ook dat is STERK: eerlijk zijn over 

waar je je zorgen over maakt en dat uit durven spreken. En daar kunnen we dan alleen maar trots 

op zijn!  

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Lente  ontbi j t  

Op vrijdag 22 april doen wij natuurlijk weer mee aan de koningsspelen. Het 

wordt een superleuke dag voor alle kinderen met heel veel verschillende 

spellen en activiteiten. Een klein tipje van de sluiter: een stormbaan, hoepel-

race, touwtrekken, acrobatiek en nog veel meer!  

De kinderen worden in kleinere groepen verdeeld zodat ze echt allemaal aan 

de beurt komen bij ieder spel. 

Dit kan echter alleen als er genoeg ouders / oma’s / opa’s zijn die hierbij willen helpen door:  

• het begeleiden van een groepje kinderen uit groep 1 t/m 3.  

• het begeleiden van een spel  

De koningsspelen zullen van 9.00 tot 13.00 plaatsvinden. We hebben nog 12 aanmeldingen nodig!  

Je kunt je opgeven via het agenda-item ‘koningsspelen’ in Parro.  
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Vr 15-ma 18            Paasweekend, dus geen school  

Vr 22 apr             Koningsspelen—er zijn nog hulpouders nodig! 

ma 25 apr - vrij 6 mei:  Meivakantie  

ma 16 - woe 18 mei  Schoolkamp groep 8 

Woe 25 mei   Kleuteruitje groep 1/2A en 1/2B 

Woe 29 jun           Schoolreis groep 3 t/m 7  

Tev redenheid ouders—ter ugblik  

Naar aanleiding van de tevredenheidsenquête zijn er vorige week enkele 

ouders geweest om hier nog over na te praten. Hartelijk dank voor jullie  

aanwezigheid!  

Alleen samen kunnen we van de school een fijne plek maken waar alle kinderen kunnen leren en 

zich kunnen ontwikkelen. En waar je als ouder je kind met een gerust hart achterlaat. 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest maar er zijn toch nog punten die je wil bespreken, 

neem dan even contact met me op. Dat mogen verbeterpunten zijn maar natuurlijk ook positieve 

punten ;).  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (0183) 624 253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Agenda voor  de  komende per iode  

Voetbalveldje  

Ter ugkeer  juf  Danique  

Het zwangerschaps– en ouderschapsverlof van juf Danique zit er bijna op. Ze heeft een paar maan-

den heerlijk thuis genoten van haar zoontje Fenn en zijn grote broer Mats. Maar nu staat ze te pope-

len om weer aan de slag te gaan!  

Na de meivakantie zal zij op maandag in groep 1/2A staan. Juf Monique blijft op dinsdag t/m vrijdag 

de juf. Op dinsdag en woensdag zal Danique ondersteunen in beide kleutergroepen, door bijvoor-

beeld met kleinere groepjes kinderen een activiteit te oefenen.  

Het verlof van juf Myrthe duurt tot de zomervakantie, zij start dus weer op 22 augustus.  

Dinsdagavond 22 maart was er voor de bewoners van de wijk een bijeenkomst 

op ons Leerplein over alle speelplekken in de wijk. De gemeente gaat deze stap 

voor stap opknappen en wil graag horen wat bewoners ervan vinden. Naast deze 

algemene avond zijn er ook aparte momenten per speelplek.  

Donderdagochtend 7 april was het de beurt voor het voetbalveldje. Dat deel van 

het plein is namelijk van de gemeente, zij zorgen voor het beheer en onderhoud. De kinderen zijn 

dankbare gebruikers. De leerlingenraad heeft een paar punten bedacht die verbeterd zouden kunnen 

worden, zoals: grotere doelen, nieuw kunstgras en een bord ’verboden voor honden’. Ergens begin 

mei is er een nieuwe bijeenkomst en dan worden de plannen gepresenteerd. We zijn heel benieuwd!  

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


Een spannende en grappige voorstelling met laffe helden en heldhaftige  
lafaards. 

Voor iedereen vanaf 7 jaar die nog niet weet dat bang zijn helemaal  niet eng 
hoeft te zijn. 

Link naar de trailer: https://youtu.be/qmHlYLW_njY 

Theater voors te l l ing : De  vl ieg ende  Hol lander  

https://youtu.be/qmHlYLW_njY

