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Dit zijn Emel en Onur uit groep 8, Lolia en Riyaad uit 

groep 7, Vayèn en Ibrahim (niet op de foto) uit groep 6 

en Stratos en Amin uit groep 5. Samen vormen zij de 

leerlingenraad van de Anne Frank. Eén keer per maand  

vergaderen ze met elkaar over het reilen en zeilen op 

school. Samen laten zij de stem van de leerlingen  

horen, en dat is superbelangrijk! Ze denken na over 

hoe we bijvoorbeeld zuiniger om kunnen gaan met het 

milieu maar ook over hoe het onderwijs beter kan.  

De afgelopen maanden hebben ze twee acties in gang gezet. Zo weten alle kinderen nu dat je echt 

niet meer dan twee handdoekjes hoeft te gebruiken om je handen af te drogen, waardoor we verspil-

ling tegengaan. Deze week hebben ze de leerkrachten gevraagd om minimaal 1x per week een les 

buiten te geven. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat je beter leert en je ook beter kunt concentre-

ren. De keersommen leren kan bijvoorbeeld prima door lekker van de som naar het goede antwoord 

te rennen. Aan het einde van deze nieuwsbrief een foto daarvan.  

Versoepelingen  

Beste ouders, 

 

Hopelijk ben je trots op het rapport van je kind, alle leerkrachten zijn dat namelijk wel! De ouder-

gesprekken zijn inmiddels ook achter de rug. In juni volgt de laatste ronde van oudergesprekken. 

Mocht je nu ergens mee zitten of een vraag hebben, wacht dan niet maar maak gewoon even een 

afspraak. De deur staat (weer) open. Ook het plein is weer toegankelijk, we zien dat jullie keurig 

achter de hekken blijven wachten, maar dit hoeft niet. Wees welkom op het plein!  

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

 

Leerl ingenraad  

Het lijkt erop dat het einde van alle maatregelen in zicht is, wat is dat fijn nieuws!  

In ieder geval zijn na de vakantie voor het onderwijs bepaalde regels afgeschaft. Zo 

hoeven we in de school geen 1,5m afstand meer te houden tot elkaar en mogen alle 

mondkapjes af.  Toch zijn we nog niet helemaal van corona af. Deze week zaten de kinderen van 

groep 6 en groep 7 allebei helaas een dag thuis, omdat twee leerkrachten na een positieve test in 

quarantaine zaten. Het dringend advies blijft om 2x per week een zelftest te doen door leerlingen uit 

groep 6 , 7 en 8 en medewerkers. Volgende week worden daarom ook weer nieuwe zelftesten  

uitgedeeld in deze groepen.   



Week van  het  openbaa r onderwijs  21 -25  maa r t   
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Schoolproject  ‘kleur r i jk ’  

In de week voor de vakantie zijn alle groepen op bezoek geweest in het museum. Dank je wel aan 

de ouders die als begeleiding zijn meegegaan, zonder jullie zijn dit soort uitstapjes vaak niet  

mogelijk. Op de foto zie je een paar kinderen van groep 6 die uitleg krijgen over het kleurgebruik 

in een kunstwerk.  

Inmiddels is iedere groep hard aan de slag met een eigen kunstwerk of 

kunstwerken, natuurlijk in onze eigen STERKe kleuren.  

Op donderdagmiddag 24 maart openen we ons eigen 

‘schoolmuseum’. Je bent allemaal van harte welkom vanaf 13.45u om 

te bewonderen wat de kinderen in alle groepen gemaakt hebben.  

Daarna gaan de groepswerken naar het museum en worden daar ten-

toongesteld. Van 31 maart t/m 10 april is onze inzending te zien in 

het Gorcums Museum.  

E-waste  weds tr i jd  voor g roep 6  en  7 

Van 21 tot en met 25 maart 2022 is de Week van Openbare Scholen! In deze 

week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen zien dat 

het openbaar onderwijs staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 

Ieder verhaal is welkom op een openbare school!  Op de Anne Frank organiseren we geen speciale 

acties, wij vinden dat iedere ouder altijd welkom is. Ken je nog mensen met een jong kind die op 

zoek zijn naar een fijne basisschool, laat ze dan via de website of telefonisch contact opnemen.  

Je kunt natuurlijk ook ons filmpje laten zien.  

E-waste staat voor elektronisch afval. Afval van apparaten met een stekker of 

batterij die het niet meer doen of niet meer worden gebruikt. Bijna iedereen 

heeft wel zo’n apparaat in huis. Elektronisch afval is de snelst groeiende  

afvalstroom ter wereld! Veel oude elektronica, zoals mobieltjes, kapotte  

dvd-spelers of een kapotte wekker belanden nu vaak bij het gewone afval. 

Dat is zonde, want zulke apparaten zitten vol materiaal dat hergebruikt kan 

worden. Van sommige apparaten is er maar liefst 95% prima opnieuw te gebruiken. In dit filmpje 

wordt het duidelijk uitgelegd.   

De komende weken doen we op school mee met de E-waste race. De kinderen gaan oude apparaten 

inzamelen op school. Iedereen die iets heeft, mag dit inleveren op school. Er staan witte containers 

op school waar de oude apparaten in kunnen. De kinderen van groep 6 en 7 gaan alles netjes registe-

ren op de website en kunnen daarmee punten verdienen. Als de Anne Frank de meeste punten heeft, 

kan er zelfs een schoolreisje worden verdiend!  

Dus: duik dit weekend eens in je schuur of kijk op zolder, en geef je kind oud/kapot apparaat mee. 

Opgeruimd staat netjes én het is ook nog eens goed voor het milieu.  

https://www.youtube.com/watch?v=F1ZZtRY-g4g
https://youtu.be/SISw0df2llI
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Ma 21 mrt                 Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di 22 mrt             Bewonersbijeenkomst  

Do 24 mrt                  13.45u: Schoolmuseum - Kleurrijk 

Do 14 apr                   Paasontbijt 

Vr 15-ma 18            Paasweekend, dus geen school  

Vr 22 apr             Koningsspelen 

ma 25 apr - vrij 6 mei:  Meivakantie  

Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: (0183) 62 42 53 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl  

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 
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Agenda voor  de  komende per iode  

Nieuws  vanuit  de  gemeente   

Een schone wijk 

Op 19 maart is het de Opschoondag. Deze dag wordt georganiseerd 

vanuit de organisatie ‘Nederland Schoon’. 

Het fijn als zoveel mogelijk Gorcumse inwoners helpen onze stad nog schoner en leefbaarder te 

maken. Via Landelijke Opschoondag (nederlandschoon.nl) kunnen inwoners hun actie in de wijk 

aanmelden en eventueel materiaal bestellen.  

 

Buiten spelen in de wijk 

De gemeente Gorinchem bezig met de herinrichting van de speelplekken in deze wijk. Wijkbe-

woners worden uitgenodigd om mee te praten: hoe ziet de ideale speel– en ontmoetingsplek er-

uit? Iedere bewoner krijgt een brief in de bus met daarin een uitnodiging. 

Op dinsdagavond 22 maart van 18.30-20.00u wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle 

bewoners van de wijk. Deze zal plaats vinden op de Anne Frank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog een vrolijke foto van de buitenles van groep 4/5 van afgelopen week. Wat hebben 

we allemaal genoten van het weer en de zon!  

Groep 3 vierde vrijdag het letterfeest, en dat was écht een feestje!  

mailto:directie.annefrank@stichtingovo.nl
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/

