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School t i j de n  

De schooltijden zijn vanaf 30 augustus voor álle groepen en alle dagen gelijk:  

 Maandag t/m vrijdag: :  8.30 - 14.00 uur.  

Het plein en de schooldeur zijn open vanaf 8.20u, dan gaat de eerste bel. Om 8.30u verwachten we 

alle kinderen in de klas, zodat de lessen kunnen starten.  

Vanwege de Corona-maatregelen blijft het halen en brengen van de kinderen op dezelfde wijze als 

voor de vakantie. Ouders blijven buiten het hek op onderling 1.5m afstand. De kinderen worden op 

het plein opgevangen en gaan vanaf daar naar de klassen. Zie achteraan deze nieuwsbrief voor de  

plattegrond van het plein en de juiste ingangen. In school houden de leerkrachten 1.5m afstand van 

elkaar.  De handen worden regelmatig gewassen en tussentijds wordt het toilet schoongemaakt.  

Als ouder ben je natuurlijk welkom, op afspraak. Meer informatie hierover wordt gegeven op de  

informatieavond van de groepen.  

Beste ouders, 

Na een lange vakantie begint aanstaande maandag de school weer! 

We hopen natuurlijk iedereen in goede gezondheid te zien.  

Het team is goed uitgerust en heeft alweer wat werk erop zitten  

om alles in orde te maken.   

In deze nieuwsbrief staan wat praktische zaken om een goede start te maken van het nieuwe 

schooljaar. Wij kijken uit naar maandag!  

Gymnast iekrooster  g roep 3  t/m 8  

Maandag:  alle groepen, gymles van juf Hanneke 

Vrijdag:  alle groepen, gymles van meester Thomas 
 

Graag gymkleding en passende gymschoenen meenemen op deze dag.  

Op vrijdag word de gymles verzorgd door een vakdocent van de Move Academy. Wij gaan het  

programma ‘Stop Stoer Doen’ volgen. Dat is een programma waarbij kinderen via sport en bewegen 

ook sociale vaardigheden aanleren. Belangrijk bij deze lessen is het aanleren van positief  

groepsgedrag. Meer informatie is te vinden op hun website:  https://moveacademy.nl/.  
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Aan het begin van het jaar heeft iedere groep een informatieavond. Op deze avond hoor je wat er dat jaar 

in de groep geleerd wordt. Ook kun je kennis maken met de nieuwe leerkrachten die zich zullen voor-

stellen. Vanwege de corona-maatregelen kan slechts 1 ouder per gezin aanwezig zijn.  

Aanmelden kan via Parro.   

 Maandag 30 augustus:   19.00u groep 4/5 

 Woensdag 1 september:  19.00u groep 7       20.00u   groep 3 

 Donderdag 2 september:  19.00u groep 6       20.00u   groep 1/2A 

 Maandag 6 september:  19.00u groep 8       20.00u   groep 1/2B 

 Infor matieavonden  

Dit jaar bestaat onze school 60 jaar. Daar gaan we uitgebreid aandacht aan besteden!  

Op maandagochtend 6 september zullen we het feest openen, dus blijf even om 8.30u 

bij het hek staan om te zien hoe dat eruit ziet.  

In de drie weken die dan volgen zullen alle groepen in de klas aan de slag gaan met onze 

kernwaarden: Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit. Samen maken die een STERKe school, en dat 

willen we ook zijn! Met hulp van wat vakdocenten van buiten en onze eigen leerkrachten gaan we aan de 

slag. Wat we gaan doen, houden we natuurlijk nog even geheim. 

Op vrijdag 24 september organiseren we onder schooltijd een vossenjacht. Wil je meehelpen, graag! 

Aanmelden kan bij de groepsleerkracht van je kind(eren).  

Om 14.00u geeft de hele school een fantastisch optreden aan alle ouders, en daarna is er nog een gezellig 

samenzijn op het plein tot uiterlijk 16.30u. We hopen je dan te mogen begroeten.  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Maandag 30 aug - maandag 6 sept:  Informatieavonden 

Woensdag 8 sept:    Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Duinrell 

Maandag 6 t/m vrijdag 17 sept:  Startgesprekken 

Vrijdag 17 sept:    Kleuterfeest 

Vrijdag 24 sept:    Jubileumfeest, 14.00—16.30u  

Hoofdluis  

Een vriendelijk verzoek om zelf even je kind(eren) te controleren op hoofdluis te  

controleren voordat het maandag naar school komt.  

Deze beestjes houden wij graag buiten de deur :)!  
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Opening van de school  

Hier zie je de plattegrond van de school en is per groep aangegeven welke ingang gebruikt wordt.  

Je neemt buiten het hek afscheid van je kind. Bij welk hek dat is, maakt niet uit. Ieder kind kan vervolgens 

zelf het plein oplopen en naar de juiste ingang gaan.  

Maandag 30 en dinsdag 31 augustus zullen de leerkrachten van iedere groep buiten op het plein staan en 

met de klas naar binnen lopen. Vanaf woensdag 1 september ontvangen de leerkrachten de kinderen in de 

klas, maar zijn er altijd enkele andere collega’s op het plein om de kinderen welkom te heten. Wij zijn te 

herkennen aan onze oranje hesjes.  

Maandagochtend aanstaande om 8.30u proosten we met alle kinderen en collega’s op het nieuwe school-

jaar. Je bent van harte welkom om te blijven kijken, wel uiteraard van achter het hek en onderling op 1,5 

meter. Tot maandag!  


