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Onthull ing  kunstwerk   

Wat was het een groot feest! Iedereen stond of zat ruim op tijd klaar, het weer werkte goed mee… 

en toen was het wachten op de burgemeester van Gorinchem. Mevrouw Melissant was een klein 

beetje verlaat en hield ons in spanning, maar gelukkig kwam ze toch aanlopen.  

Is het niet geweldig dat de spreuk van de gemeente Gorinchem ook zo past bij onze kernwaarden?  

Fortes creantur fortibus,  wat betekent: Sterken brengen sterken voort. Dat is onze hoop voor alle  

kinderen die op de Anne Frankschool zitten, dat zij later weer een ander tot hulp kunnen zijn.  

Na nog meer mooie woorden van Lolia, en  

natuurlijk het zingen van ons schoollied, mocht het 

doek eraf. Spannend of het in 1 keer zou lukken, 

maar dat ging goed!  

Daarna was er nog een gezellige middag met  

allerlei spelletjes en lekker eten en drinken. Wat 

leuk dat er zoveel ouders en andere belangstellen-

den aanwezig waren.  

Wij zijn trots op onze STERKe school!  

 

Beste ouders, 

We hebben twee mooie weken achter de rug, met als kers op de taart natuurlijk de onthulling van 

het kunstwerk! We hebben daar lang naar toe geleefd en eindelijk was het dan zover. Een prachtig 

moment om als school samen te zijn en te vieren.  

In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over: 

• Onthulling kunstwerk 

• Herdenking Joods Monument 

• Schoolkorfbal 

• Schoolfotograaf  

• Kinderboekenweek 

 

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  
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Schoolkorfbal  

Op dinsdagavond 20 september hebben alle kinderen van groep 8 hun 

bijdrage geleverd aan de herdenking bij het Joods Monument in de 

stad.  

Al heel lang is dit een traditie, om samen met de kinderen van De 

Poorter en de JP Waale stil te staan bij de 70 Joods mensen die in de 

oorlog uit Gorinchem zijn weggevoerd en nooit meer thuis kwamen.   

 

Ter voorbereiding hebben de kinderen les gehad van de stadsdichter en allemaal een gedicht ge-

schreven over dit onderwerp. Nora en  Julian mochten dit voordragen. Saara mocht namens alle 

kinderen een bloemstuk neerleggen.  

De ceremonie werd afgesloten met het leggen van een roos door ieder kind.  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Woensdag 21 september hebben veel kinderen uit de groe-

pen 4 t/m 8 meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi. Het 

was een sportieve en supergezellige middag, met zelfs 1 

team dat de winst in de poule behaald! Zij kregen een 

mooie beker mee naar huis en hebben deze trots in alle  

klassen laten zien.  

We krijgen regelmatig van allerlei sportverenigingen de vraag om mee te doen aan een 

toernooi. Eerst informeren we dan in de klassen of er voldoende animo is bij de kinderen. 

Vervolgens vragen we om hulp van ouders, want dat is echt onmisbaar. En dan regelen we 

de inschrijving.  HARTELIJK DANK AAN ALLE HULPOUDERS!  

Ook een groot applaus aan onze geweldige oudercommissie, zij hebben er namelijk voor 

gezorgd dat de sporters tussendoor iets te eten en drinken kregen. De kinderen hebben 

een fantastische middag gehad, en ook voor het publiek was het genieten.  

Schoolfotog raaf   

Donderdag 6 oktober komt de schoolfotograaf de hele dag de mooiste 

foto’s maken van alle kinderen.  

Ook de broertjes en zusjes die hier op school of bij Bommes zitten, 

zullen met elkaar op de foto gaan. 
 

De achtergrond van de portretfoto’s is lichtgrijs. Houd daar rekening 

mee met de keuze van kleding. Een witte blouse is heel chique maar 

komt dan niet zo mooi uit.  

Dus: vrolijke kleding aan en de haren netjes deze donderdag, en say ’cheese!’ :)!  

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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Kinderboekenweek: Gi-Ga-g roen!   

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen  

maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen, picknicken in het park, 

vogels spotten of een moestuintje maken in je eigen tuin.  

De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te 

doen. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te 

worden. Ook op onze school vinden we natuur maar ook lezen ontzettend 

belangrijk! We besteden dus de komende weken extra veel aandacht aan lezen en aan de natuur!  
 

Op woensdag 5 oktober openen we de kinderboekenweek op het plein. Vanuit het Natuur– en 

Milieueducatiecentrum (de kinderboerderij) in Gorinchem krijgen we iets moois  

overhandigd om mee aan de slag te gaan. Je kind mag deze dag in het groen gekleed naar school ko-

men. Een groene muts, pet of sjaal kan natuurlijk ook.  
 

In de klas gaan we vervolgens twee weken lang hard aan de slag. Waarmee, dat houden we nu nog 

even geheim… maar 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. 
 

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. Dat klinkt goed, toch?  

We hopen op veel extra boeken die een mooie nieuwe bestemming krijgen bij een ander kind thuis.  

Agenda voor  de  komende per iode  
 

5-19 oktober:    Kinderboekenweek 

Do 6 okt:     Schoolfotograaf  

Do 13 okt:     Studiedag, alle kinderen vrij 

Wo 19 okt vanaf 13.30u  Afsluiting kinderboekenweek 

Ma 24 - vr 28 okt:    Herfstvakantie 

Wist  je  dat…?  

… de Anne Frankschool ook een eigen facebookpagina heeft? 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!  



Ingezonden: Fr is !  magazine  

Deze week wordt via de kinderen het Fris! Magazine uitgedeeld aan alle gezinnen.  
 

Over Fris! Magazine 

De LimonaBrigade maakte twee keer per jaar een tijdschrift voor  

ouders. Fris! magazine staat vol verhalen van Gorinchemse ouders,  

inspiratie om er in de buurt op uit te gaan, samen leuke activiteiten thuis 

te doen, tips voor boeken, te shoppen en van professionals op het gebied 

van opvoeden.  

Fris! Magazine verschijnt dit jaar in het voorjaar en het najaar.  

 

Vragen, opmerkingen of ideeën zijn altijd van harte welkom via De Li-

monadeBrigade via frisgorinchem@limonadebrigade.nl.  
 

Ingezonden: Leesc lub voor  kinderen  

 

Eén van de onderwerpen waar Lolia (uit groep 8) in haar jaar als kinderburgemeester aan wil werken, is lezen. In samenwerking 
met de gemeente Gorinchem en de bibliotheek Aanzet heeft ze dit uitgewerkt. En zo is de leesclub voor kinderen ontstaan! 

Woensdagmiddag 5 oktober om 15.30u gaat de leesclub feestelijk van start in de bieb aan de Groenmarkt 1. Meer informatie staat 
hieronder. De bijeenkomst is natuurlijk gratis. Inschrijven kan via www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.  

mailto:frisgorinchem@limonadebrigade.nl
https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten/feestelijke-kick-leesclubjes?waar=gorinchem

