
 

Nieuwsbrief nr.9  
20 december 2022 

PAGINA 1 

 

Medezeggenschaps raad (MR) : nieuw l id  gez ocht  

Voor volgend schooljaar zoeken we voor de MR een nieuw lid. Wat is de MR? De medezeggenschaps-

raad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het be-

leid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in 

beleidszaken. De MR bestaat uit een gelijke afvaardiging vanuit het team en vanuit de ouders van de 

leerlingen. Voor de Anne Frankschool zijn dat 2 ouders en 2 leerkrachten.  
 

De MR bestaat nu uit:   

 Michel Cnossen (ouder van Mink groep 7) 

 Hanan el Maknouzi (ouder van Soufian groep 8) 

Als toekomstig lid is er Asuman Velioglu (ouder van Chian Alii groep 2, Nihal groep 5 en Neval groep 

8 ), zij wordt dit jaar ingewerkt.  

 Dagmar Heuvel (leerkracht groep 1/2B) 

 Mandy van der Lingen (leerkracht groep 4) 
 

We vergaderen 6 keer per schooljaar op dinsdagavond. Bij de vergaderingen is Sanne (directeur) ook 

altijd een deel aanwezig, om schoolzaken toe te lichten en eventueel vragen te beantwoorden. 
 

Aan het einde van dit schooljaar zullen Michel en Hanan de MR na vele jaren gaan verlaten. We zijn 

dan ook op zoek naar een nieuw enthousiast MR lid. Als je graag op een positief kritische manier wil 

meedenken op school is de MR misschien wel wat voor jou!  

In de volgende nieuwsbrief meer informatie over wat de MR precies doet en bespreekt.  

 

Beste ouders, 

De laatste dagen van dit jaar treden aan. Na morgen, 21 december, is de kortste dag geweest en 

wordt het langzaam aan ook weer wat lichter. We hebben nog een paar gezellige dagen met elkaar 

op school, en dan is het kerstvakantie. In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• MR 

• Kerstviering & afscheid meester Frank 

• Nieuwe collega  

• Verlof en leerplicht 

• De Vreedzame School 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  
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Afscheid meester  Frank  

Met het vertrek van meester Frank moesten we op zoek naar een nieuwe col-

lega. We hebben gezocht én een enthousiaste nieuwe juf gevonden!  

Haar naam is Emily Jaspers en zij komt per 1 januari 2023 bij ons werken op 

maandag, dinsdag en woensdag.  We zijn erg blij met deze ervaren en vrolijke 

nieuwe collega! Op de foto gaan vindt ze minder leuk, maar Emily heeft ook 

veel zin om hier te beginnen en vanaf nu lekker op de fiets naar haar werk te 

kunnen.  

In de groepen 5 t/m 8 gaat het er per januari iets anders uitzien dan aan het 

begin van dit schooljaar. 

 Groep 5/6: juf Ayfer (tot haar verlof), juf Merel en juf Marieke 

 Groep 7: juf Emily, juf Marieke en juf Mika 

 Groep 8: juf Mika en meester Corné (4e jaars Pabo stagiaire).  

Kers tvier ing :  

Onze meester Frank gaat met pensioen en vrijdag 23 december is zijn laatste 

werkdag!  Als je van hem persoonlijk afscheid wil nemen, kan dat op  

donderdagavond tussen 19.00 - 19.30u. 

Vrijdag 23 december zwaaien alle kinderen van school hem vanaf 11.45u uit. 

Ook alle ouders zijn dan van harte welkom op het plein om mee te zwaaien.  

Op donderdagavond 22 december van 18.00-19.30u is ons kerstdiner voor 

alle kinderen uit groep 1 t/m 8. Via de groepen is al de uitvraag gedaan voor  

lekkere hapjes. 

Alle kinderen nemen zelf op woensdag 21 december een bord, beker en bestek 

mee. Doe dat in een plastic tas met de naam erop. Dit komt donderdagavond weer 

mee naar huis. Aansluitend aan het diner is er een optreden van alle groepen voor 

de ouders, op het Leerplein. Je bent van harte welkom!  

 

17.45u  deur open voor kinderen, iedereen gaat door de hoofdingang naar binnen 

19.00u  deur open voor ouders, voorstelling van alle groepen op het leerplein 

19.30u  einde kerstviering 

 

Deze donderdagavond is het leuk als de kinderen chique gekleed gaan. Wij zorgen voor een gezellig 

klaslokaal! 

Vrijdag begint om 8.30u de laatste schooldag van 2022. We hebben dan ‘foute kersttruiendag’, maar 

normale kleding mag natuurlijk ook.  

Nieuwe collega: juf  Em ily  Jaspers  
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Verlof  en leer pl icht   

De Vreedzame School   

Deze week ronden we blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ af in de klassen en dan 

werken we alweer een paar maanden met ‘de Vreedzame School’!  Hier een te-

rugblik van wat we allemaal geleerd hebben.  

 

Het schooljaar werd gestart met blok 1: We horen bij elkaar. De kin-

deren hebben met elkaar groepsregels opgesteld en taken verdeeld zodat 

zij zich samen verantwoordelijk voelen om er een gezellig schooljaar van 

te maken. De kinderen hebben de termen ‘opstekers’ en ‘afbrekers’  

geleerd. Deze termen zul je thuis vast horen!  

 

In blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd 

om zelf conflicten op te lossen via de LOS-HET-OP-kaart/PRAAT-HET-

UIT-kaart. Tijdens het oplossen van een conflict proberen de kinderen zo-

veel mogelijk een WIN-WIN-oplossing te bedenken. Daarnaast weten de 

kinderen het verschil tussen plagen en pesten.  

 

In blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’ hebben de kinderen geleerd 

hoe ze goed naar elkaar kunnen luisteren. De kinderen weten wat een 

misverstand is en hebben geoefend met het inleven in het gevoel en/of 

gezichtspunt van de ander, wat soms nog best lastig is. 

 

Al met al een hebben de kinderen een hoop nieuwe sociale vaardigheden 

geleerd die ze kunnen toepassen in de praktijk. Op naar het volgende half jaar!  

Leerplicht– en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is een orga-

nisatie die meekijkt met onderwijsgevende instanties of de 

kinderen wel voldoende uren per jaar naar school gaan.  

Bij de start van het schooljaar zijn er veel meldingen binnen gekomen van luxe verzuim bij  de leer-

plichtambtenaar. Vandaar dat zij een informatiebrief hierover hebben opgesteld, deze is bijgevoegd 

bij deze nieuwsbrief.  

Luxe verzuim betekent dat ouders, zonder toestemming, hun kinderen buiten schoolvakanties om 

meenemen op vakantie of een gezinsuitje.  

Extra verlof is alleen toegestaan na toestemming van de directeur of van de leerplichtambtenaar.  

In de bijgevoegde brief lees je de regels voor het verlof.  

Wil je toch verlof aanvragen voor je kind(eren), dan vraag je van tevoren via een verlofformulier 

toestemming. Het formulier is te verkrijgen bij Sanne.  



Ingezonden: ker stbomen verzamelen  


