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Afs lui t ing kinderboekenweek  

In de klas is er nu anderhalve week hard gewerkt aan het thema van de  

kinderboekenweek: Gi ga groen.  

Op woensdag 19 oktober laten we dat zien! Vanaf 13.30u ben je welkom 

in alle klassen om te kijken waar dan zo hard en geheimzinnig aan gewerkt 

is. Er is ook een speurtocht door de school, met een prijs voor de winnaar!  

Er kunnen 4 kinderen winnen: uit groep 1/2, uit groep 3 en 4, uit groep 

5/6 en uit groep 7 en 8. De winnaars worden donderdag op school bekend gemaakt.   

Deze middag houden we ook een boekenmarkt. Ieder kind mag daar gratis 1 boek uitzoeken!  

Heb je thuis kinderboeken liggen waar je kind te oud voor is of die niet meer gelezen worden, lever 

ze dan in bij ons op school. Voor elk ingeleverd boek krijg je een extra bon die je kunt inzetten om 

weer een ander boek te kiezen op de boekenmarkt. Er kunnen tot dinsdag boeken worden  

ingeleverd, bij de leerkracht of gewoon op het leerplein.  

Tot woensdag!  

Beste ouders, 

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht is de eerste onderwijsperiode alweer bijna achter de rug. 

De tijd is voorbij gevlogen! We hopen dat ieder kind zijn/haar plekje nu helemaal heeft gevonden 

in de klas. In november zijn er weer oudergesprekken, tegen die tijd ontvang je daar  

informatie over. In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Afsluiting van de kinderboekenweek  

• Sterk van Start 

• De Vreedzame School 

• Nieuws uit de groepen 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  

 

De Anne Frankschool heeft, naast de website, ook een eigen facebookpagina. Daarop 

plaatsen we regelmatig een bericht over mooie, leerzame of bijzondere gebeurtenissen 

die op school plaatsvinden.  Je kunt ons vinden door te zoeken op: Anne Frankschool 

Gorinchem.  Leuk als je ons volgt!  

Like  & share!  
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Nieuws uit  de  g roepen  

Omdat we graag laten zien hoe het er in de klas aan toe gaat, en  

omdat we ons kunnen voorstellen dat je als ouder hier best nieuws-

gierig naar bent, organiseren we een paar keer per jaar voor groep 3 

t/m 8 de ‘sterk van start’-week. In deze week mogen ouders het  

eerste kwartier van een schooldag bijwonen, van 8.30-8.45u.  

De leerkracht en de kinderen laten zien hoe ze leren en wat ze leren!  

Het is makkelijker om thuis met je kind over school te praten als je weet wat er in de klas gebeurt. 

Niet ieder kind is thuis immers even spraakzaam na een schooldag.  

 

De sterk-van startweek is na de herfstvakantie, van maandag 7 tot vrijdag 11 november. Inschrijven 

kan via Parro vanaf deze week.  

In groep 1 en 2 doen we het iets anders: daar 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.  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Wist je dat: 

 

… groep 8 vorige week een ontbijtje heeft gedaan op het stadhuis met de locoburgemeester van 

Gorinchem, Fatih Polatli? 
 

...groep 3 het spel ‘wandelen en wisselen’heeft gespeeld?  Je leest een rijtje woorden, de ander 

doet dat ook en daarna wissel je van kaartje. Oefenen in lezen én bewegen in 1 activiteit! 
 

...groep 5/6 heeft geleerd wat het verschil is tussen een conflict en een ruzie, en wat de rode, gele 

en blauwe pet daarmee te maken hebben?  Vraag er maar eens naar!  
 

… groep 1/2A van een kastanje een spinnenweb heeft gemaakt?  Je hebt een kastanje nodig, een 

paar satéprikkers en wol. Wie kent het nog?  
 

… groep 7 bij de dramales heeft geleerd wat een tableau vivant is? Dat is een ‘freeze’, een levende 

foto. Komt thuis misschien ook wel een keer van pas :)!  
 

… groep 1/2B een herfstwandeling heeft gemaakt en heel veel mooie spulletjes heeft gevonden? 

Dat is woensdagmiddag te bewonderen in de klas! 
 

… groep 4 heeft voorgelezen aan de kleuters? Twee jaar geleden werden ze zelf nog  

voorgelezen op school door oudere kinderen, wat hebben ze dus veel geleerd!  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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De Vreedzame School  

Agenda voor  de  komende per iode   

Wo 19 okt vanaf 13.30u  Afsluiting kinderboekenweek 

Ma 24 - vr 28 okt:    Herfstvakantie 

Ma 7– vr 11 nov:    Sterk van start week groep 3 t/m 8 

Ma 21– vr 25 nov:   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

De eerste weken van blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ zitten er alweer op.   

De leerlingen hebben kennis gemaakt met de termen ruzie en conflict en  

weten het verschil hiervan. Een conflict is als je het niet met elkaar eens bent. Er 

is sprake van een ruzie wanneer het conflict uitloopt op verbaal en/of fysiek  

geweld. In de klas is besproken welke conflicten in de groep voorkomen. Zijn alle conflicten even 

erg? Hoe kunnen we de besproken conflicten het best oplossen? Op een conflict kunnen kinderen 

op drie manieren reageren: 

     - Je reageert boos, agressief en/of gebruikt geweld. Je reageert met de rode pet. 

     - Je loopt weg en/of je geeft de ander zijn zin. Je reageert met de blauwe pet. 

     - Je praat erover en zoekt samen naar een oplossing. Je reageert met de gele pet. 

De leerlingen hebben door middel van rollenspellen geoefend met deze manieren van reageren. 

Daarnaast hebben ze ook naar hun eigen gedrag gekeken. Met welke pet reageer ik meestal op 

een conflict? 

In groep 1/2 hebben de kinderen van aap en tijger een zinnetje geleerd die ze kunnen gebruiken 

wanneer er iets vervelends gebeurt, namelijk: Stop! Hou op met ….! De kinderen hebben  

geleerd hoe ze het na een ruzie weer goed kunnen maken.  

In groep 3 en 4 is het blok begonnen met een les over je fijn/veilig voelen. Wanneer voel jij je 

fijn/veilig en wanneer niet? Wat kun je zelf doen als je je niet fijn of veilig voelt?  

In groep 5/6 zijn de termen win-win-oplossing, win-verlies-

oplossing en verlies-verlies-oplossing geïntroduceerd. Kinderen 

leren hoe je een conflict kan oplossen waarbij beide partijen  

tevreden zijn (win-win). 

In groep 7 kwamen wereldconflicten aan de orde. Welke belangen 

spelen bij het conflict? Met welke pet reageren de partijen? 

In groep 8 gaan de lessen over het thema ‘groepsdruk’.  

De kinderen hebben geleerd dat het belangrijk is om nee te  

kunnen zeggen in situaties dat ze onder druk worden gezet.  

Vervolgens hebben ze geleerd hoe ze dat moeten doen.  

 

We zijn natuurlijk heel benieuwd of kinderen thuis hier iets over vertellen, of zelfs laten zien en 

voordoen. Vertel het ons!  



Ingezonden: Dans  workshop  

Ingezonden: webinar   

In de Week van de Mediawijsheid  
organiseren we vanuit The Mall Gorinchem 
een webinar over “meiden, social media en 
hun zelfbeeld” voor mensen die in contact 
staan met meiden in de leeftijd van 10 t/m 16 
jaar.  
In dit webinar willen we toelichten wat er 
gebeurt op sociale media (wat zien de meiden 
nou?), wat de effecten kunnen zijn en tools 
aanreiken om meiden te ondersteunen in hun 
sociale media gebruik.  

 

Het webinar zal plaatsvinden op woensdag-
avond 9 november om 20:00u en zal on-
geveer 45 minuten duren. U kunt het webi-
nar volgen via ons YouTube kanaal 
www.youtube.com/mallgorinchem, waar wij 
die avond online gaan. Het is ook mogelijk 
om het webinar terug te kijken mocht u niet 
live kunnen meekijken.  

http://www.youtube.com/mallgorinchem

