
     

Nieuwsbrief nr.7  
26 november 2021 

Even voors tel len  

PAGINA 1 

Omdat het voor de ontwikkeling van een kind zo belangrijk is dat leerkrachten en ouders daarin 

samen optrekken, proberen we allerlei momenten te organiseren waarop je als ouder betrokken 

kunt zijn. Te denken valt aan de informatieavond aan het begin van het schooljaar en de Sterk van 

Start week / momenten. Dit schooljaar hebben we voor het eerst ook 

in november een mogelijkheid voor oudergesprekken toegevoegd.  

Wij zijn erg nieuwsgierig hoe jullie als ouders ervaren hoe wij contact 

proberen te houden.  

Geef je mening via deze link.  

De uitkomsten worden natuurlijk in een volgende nieuwsbrief gedeeld.  

Alvast bedankt voor het invullen!  

Evaluatie  oudergesprekken & S terk  van sta r t  

Beste ouders,  

Mijn eerste nieuwsbrief als directeur! In een eerdere brief heb ik me al 

uitgebreid voorgesteld via een filmpje. Dat zat verstopt in een link, bij  

deze dan nog een keer. Klik op deze link!  

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Daarom ben ik van plan 

om vanaf januari voor iedere groep een Meet & greet te organiseren. Meer daarover in een  

volgende nieuwsbrief. Tot gauw!  

Hartelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Corona   

Helaas, groep 8 zit sinds deze week in quarantaine vanwege enkele besmettingen. Voor 

deze groep zijn we overgestapt op online onderwijs. In andere groepen zijn er wel  

enkele leerlingen afwezig maar kan het onderwijs vooralsnog gewoon doorgaan.  

 

Wij doen er alles aan om het op school zo veilig mogelijk te houden. Maar we moeten hierin echt 

samen optrekken. Daarom nogmaals het advies: laat je kind thuis bij klachten en laat het testen.  

Voor verdere maatregelen volgen we, zoals we steeds al deden, het advies en protocol van de  

PO-raad op. Mochten er dingen veranderen, dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. We 

zullen jullie zo goed en tijdig mogelijk informeren.  

https://forms.office.com/r/XWTQc4yZ5B
https://www.youtube.com/watch?v=14l7uwrgee4
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dinsdag 30 nov:     Studiedag, alle leerlingen vrij 

vrijdag 3 dec:       Sinterklaasviering 

vrijdag 24 dec:               Kerstviering tot 14.00u 

 

Kerstvakantie: t/m zondag 9 januari 

S interklaas   

Op vrijdag 3 december komt (in principe) sinterklaas bij ons op bezoek.  

Helaas, de aankomst is alleen voor de kinderen online te volgen.  

Op school maken we er een gezellige dag van!   

Foto’s zullen gedurende de dag op Parro verschijnen.  

Kers t   
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In een eerdere nieuwsbrief stond de kerstviering aangekondigd op donderdag 23 december.  

Dat hebben wij gewijzigd naar vrijdag 24 december. 

Ouders mogen ook niet de school in voor de viering, zo werd deze week bekend. Heel spijtig!  

 

Hoe gezellig het ‘s avonds ook is op school, het betekent een extra moment waarop iedereen de 

deur uit moet, en er veel ouders langs het hek zullen wachten op hun kind (met alle risico’s op be-

smettingen). Ook vinden wij het in het donker geen fijn idee de kinderen de school uit te sturen, en 

dan niet te zien of ze wel echt in de armen van papa of mama belanden. 

 

Vandaar dat we hebben besloten om dan van die vrijdag 24 december maar een heel gezellige dag te 

maken op school.  Over de invulling van deze dag volgt later meer informatie.  

We zijn ook een verrassing aan het voorbereiden voor de ouders, maar daarover  

verklappen we nog niets!  

 

Om 14.00u is de school uit en begint de kerstvakantie.  

 

 

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/

