
Nieuwsbrief nr.9  
23 december 2021 

PAGINA 1 

Verschillende ouders hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen,  

waarvoor hartelijk dank!  Hier de uitkomsten in beknopte versie. Voor de uitgebreide 

versie graag even contact opnemen. 

 

Informatieavond:  

 

Startgesprek:  

 

Sterk van start:  

 

Voortgangsgesprek:  

Evaluatie  contact  tussen  ouders  en  school  

Beste ouders, 

 

Het bericht dat de school tóch dicht moest, kwam niet helemaal als een verrassing. Toch is het  

jammer dat het moest, we hadden er natuurlijk liever met elkaar een leuke laatste week van  

gemaakt. Gelukkig hadden we de kerstviering al eerder gepland, en daar hebben we volop van  

genoten! Samen zijn in de klas, gezelligheid en lekker eten met elkaar. Het was een fijne dag.  

We hebben ons ook ingezet voor de omgeving, omdat kerst gaat over samen zijn en samen vieren. 

Er zijn mensen die in deze tijden het extra zwaar hebben omdat ze oud of alleen zijn, of mensen die 

hard moeten werken. Daarom hebben we ook aan hen gedacht, op de volgende bladzijde zie en lees 

je daar meer over. Wij zijn trots op alle kinderen!  

Voor nu wensen we jullie mooie dagen en een ontspannen vakantie.  

Op naar een vrolijk en gezond nieuwjaar! 

In januari zal de oudercommissie (OC) starten met het incasseren 

van de vrijwillige ouderbijdrage. Er komt nog een aparte brief met wat er van deze gelden  

georganiseerd wordt. Als voorbeeld: alle groepen hebben dit jaar weer een kerstcadeau gekregen van 

de OC, waar de kinderen heel blij mee zijn! Er zijn leuke spelletjes gekocht die gespeeld kunnen 

worden tijdens een regenachtige pauze of op vrijdagmiddag.   

De bijdrage kan worden betaald via een betaalverzoek.  

Ouderbi jdrage  sch oolj aar  2021 -2022  

Wij zijn blij met deze beoordeling, omdat  goed 

contact met jullie belangrijk is.  

Dat komt uiteindelijk de ontwikkeling van je 

kind ten goede!  

In februari volgt er weer een ronde ouderge-

sprekken. In maart is de volgende Sterk van 

Start week, waar je van harte welkom bent!  
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Samen iets  doen voor een ander  

School  na  de  kers tvakantie?   

Hoe starten we na de vakantie weer op? Dat is natuurlijk de vraag die ons bezighoudt.  

Op 3 januari horen we of de scholen vanaf 10 januari weer open mogen.   

We zien twee mogelijke situaties:  

 

* Als we vanaf 10 januari open mogen voor onderwijs in de klas, dan zijn de leerlingen die maandag 

gewoon welkom. Op 7 januari laten we dan weten welke maatregelen zullen gelden. 

* Als we geen klassen op school mogen ontvangen, gaan we over op online onderwijs en  

noodopvang. Maandag 10 januari is dan een voorbereidingsdag waarop lesmateriaal opgehaald kan 

worden. Op 7 januari laten we dan weten hoe dat georganiseerd wordt.   

We hopen natuurlijk iedereen gewoon weer op school een gelukkig nieuwjaar te mogen wensen.  

Kerst is een feest dat gaat over samen zijn, en samen vinden we belangrijk op de Anne Frank.  

Daarom hebben alle groepen iets gedaan of gemaakt voor mensen en organisaties rondom onze 

school. Bij De Schutse zijn mooie liedjes gezongen en zelfgemaakte kerststerren aangeboden door 

de kinderen van groep 4/5. De kleuters hebben kaarsenhouders met een kaarsje rondgebracht bij 

mensen uit de buurt. Namens groep 6,7 en 8 hebben enkele kinderen een kerstattentie gebracht aan 

de medewerkers van de Spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis.  

De kinderen van groep 3 hebben de politie bedankt voor hun inzet.  

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per ingang van 1 februari 2022 een ander baan heb. 

Ik ga in Dordrecht werken op een school met een nieuw onderwijsconcept. Ik ben gevraagd hier te 

gaan werken. Vernieuwend onderwijs boeit mij heel erg, dus deze aanbieding kon ik niet laten gaan. 

Natuurlijk betekent dit dat ik afscheid moet nemen van de Anne Frank. Ik werk hier al 12 jaar met 

veel plezier en heb veel kinderen zien opgroeien. Met pijn in mijn hart neem ik dan ook afscheid 

van de kinderen, jullie als ouders, het team en iedereen met wie ik in de afgelopen jaren een band 

opgebouwd heb. Uiteraard zal ik mijn taken zorgvuldig overdragen.  

Dank je wel voor al het vertrouwen in de afgelopen jaren!  
 

Hartelijke groeten,     

Thirza Geerts 

Ber icht  van de inter n  begeleider  



Agenda voor  de kom ende per iode  

Kerstvakantie: t/m zondag 9 januari 

Di 18 jan      8.30-9.15u    Meet & greet ouders groep 1/2A (onder voorbehoud) 

Wo 19 jan    8.30-9.15u    Meet & greet ouders groep 1/2B (onder voorbehoud) 

Di 25 jan     8.30-9.15u     Meet & greet ouders groep 3 (onder voorbehoud) 

Ma 31 jan    8.30-9.15u     Meet & greet ouders van groep 4/5 (onder voorbehoud) 
 

Data voor groep 6,7,8 verschijnen in de volgende nieuwsbrief .  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0183-62 42 53 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 
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