
 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLBULLETIN  

          27 oktober 2017 

In deze editie:  

 Er is een juf getrouwd 

 Opbrengst pleinfeest 

 Oudergesprekken 

 Sinterklaas  

 Kidsrun Serious Request 

 Studiedag  

 Beeldcoaching 

 Schoolfotograaf 

 Even voorstellen 

 Overblijven 

 Nieuws uit de Emmaüsparochie 

 

Voor in uw agenda: 

 Maandag 30 oktober start ouderkijkweek groep 1 t/m 8 

 Woensdag 1 november techniekochtend 

 Donderdag 14 november en woensdag 15 november 

oudergesprekken 

 Vrijdag 17 november schoen zetten 

 Woensdag 22 november schriftjes kijken in alle groepen 12:15 

uur 

 Donderdag 30 november voorstelling ASK groep 5 t/m 8 

 Vrijdag 1 december Sinterklaas op school 

 

Juf Amanda is getrouwd 

Wellicht heeft u de witte duiven-slingers al zien hangen in groep 3. Het 

was namelijk even feest voor de juf. In de herfstvakantie heeft juf 

Amanda haar ja-woord gegeven, helemaal in Las Vegas! We wensen haar 

en haar partner fijne witte broodsweken.  

 

Pleinfeest groot succes! 

Het pleinfeest van afgelopen september was mede dankzij de kinderen en de ouders een groot 

succes. In de bijlage bij dit schoolbulletin vindt u een brief van de pleinfeestcommissie. De 

opbrengst is inmiddels overgedragen aan stichting Chale en bedraagt €1958,90. 

 

Oudergesprekken 

Op dinsdag 14-11 en woensdag 15-11 (i.p.v. donderdag 16-11) zijn de oudergesprekken. Via 

Parnassys kunt u zich hiervoor aanmelden. Op dinsdag vinden de gesprekken plaats vanaf 

15:30 uur en op woensdag vanaf 13:00 uur. 

 

Sinterklaas 

Ook dit jaar volgen wij in de groepen 1 t/m 4 het 

verhaal van het Sinterklaasjournaal. Het schoen zetten 

passen we hier ook op aan en zal zijn op vrijdag 17 

november, een dag vóór de aankomst van Sinterklaas 

in Dokkum.  
 

 

 

 

 

 



Kidsrun voor Serious Request 

Op vrijdagochtend 8 december vindt in het Oranjepark de kidsrun voor Serious Request plaats. 

De kinderen van de Anne Frankschool laten zich sponsoren en lopen in groepen 10-15 minuten 

rondjes van 100-150 meter. Hiermee halen zij geld op voor het goede doel van 3FM, namelijk 

geld om wereldwijd ouders en kinderen te herenigen die elkaar kwijt zijn geraakt door een 

ramp of conflict. 

Aan de kijkende ouders/verzorgers is natuurlijk ook gedacht! Tijdens het wachten kunt u een 

kop koffie, thee of warme chocolademelk kopen, eventueel gepaard met een warme kop soep, 

broodje of stuk taart. Ook deze opbrengst gaat naar Serious Request.  
 

Helpen? 

Natuurlijk zijn wij ook nog op zoek naar heel veel enthousiaste ouders/verzorgers die ons 

willen helpen bij de kidsrun. Bent u BHV-er, wilt u helpen met de organisatie, materialen 

sponsoren of een lekkere taart bakken? Dan zijn we op zoek naar u! 

Meer informatie over de kidsrun en het helpen hierbij ontvangt u binnenkort via de mail. Zet u 

vrijdag 8 december alvast in uw agenda? Tot dan! 

 

Hester van den Bos & juf Elleke 

 

Studiedag 

Afgelopen maandag hebben wij een studiedag gehad die in het teken stond van 

toekomstgericht onderwijs. Deze dag hebben we een inspiratiesessie gehad van Henk van den 

Hoef van O21 over de 21ste eeuwse vaardigheden en het team heeft met elkaar een vertaalslag 

gemaakt naar hoe we deze vaardigheden zouden kunnen gaan vormgeven op onze school. 

21e Eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig 

hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. In dit filmpje vindt u 

een korte uitleg over deze vaardigheden. 

Daarnaast hebben we met elkaar de Kanjerafspraken in de school geborgd en hebben we 

afgesproken dat we een start gaan maken met het werken met professionele 

leergemeenschappen (PLG). In een PLG delen de leerkrachten kennis met elkaar en 

onderzoeken en verbeteren ze samen de praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het 

onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. 

Mocht u meer informatie willen over de inhoud van de studiedag, loop gerust eens binnen en 

vraag de leerkrachten ernaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A


Beeldcoaching 

Sinds dit schooljaar volgt onze intern begeleider, juf Caroline, de opleiding Beeldcoaching. 

Deze tweejarige opleiding volgt zij samen met een aantal collega-IBers van de Veluwse 

Onderwijsgroep. 

Beeldcoaching is een methode van leerkrachtbegeleiding waarbij korte video-opnamen in de 

groep worden gemaakt met als doel leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. 

De video-opnamen worden met de leerkracht bekeken en besproken. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier 

waarop de groep werkt, de manier waarop de leerkracht lesgeeft. 

Beeldcoaching kan ook ingezet worden om leerkrachten van elkaar te laten leren. In 

verschillende groepen worden dan opnamen gemaakt en zo krijgen ze een ‘kijkje in elkaars 

keuken’. Op deze manier kan het onderwijs in de verschillende groepen nog beter op elkaar 

afgestemd worden. 

Dit schooljaar zal juf Caroline regelmatig in de verschillende groepen zijn om te filmen en 

leerkrachten te coachen. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u hiervoor bij Caroline of Tamara terecht. 

 

 

Berichtje van de schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen 

Hoi allemaal, ik ben Sander en kom bij jullie stagelopen bij groep 6. Ik zit op het CIOS in 

Arnhem in het 2e jaar, ik ben hier voor het vak preventie agressie en geweld, en moet een 

weerbaarheidscursus geven, zelf doe ik aan atletiek maar ik vond zelfverdedigingssporten erg 

interessant in 1e leerjaar. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik kom. 

 

Groetjes Sander 

 

Even voorstellen      

Ik ben Eelco Peters, student op het ROC Aventus te Apeldoorn. Ik ben 22 jaar en woon in 

Bennekom bij mijn ouders. Mijn eigen sport is turnen en acrogym. 

Sinds 2 jaar zit ik ook op volleybal. Ook geef ik springles binnen Dos Bennekom. 

En ik werk ook in een pannenkoekenhuis in het weekend. 

Ik doe de opleiding sport en beweging niveau 4. Sinds september geef ik op deze 

basisschool de gymlessen op vrijdag. 

In de zomervakantie ben ik vrijwilliger bij Kinderdorp Bennekom. 

  
Groetjes Eelco 

 

 

 

 

OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Met ingang van januari 2018 zal Maryam Omar niet meer meedraaien in ons team vanwege 

haar zwangerschap. Zij draait mee op de maandag en donderdag bij groep 1/2 en op dinsdag 

bij de groepen 3 t/m 8. Gelukkig is voor de maandag al vervanging voor haar maar we zijn op 

zoek naar enthousiaste overblijfmedewerkers op de donderdag bij groep 1/2 en op de 

dinsdag bij de groepen 3 t/m 8. 

Ook zal Annemarie Simons in plaats van 4x per week met ingang van januari nog maar 2x per 

week meedraaien. 

Zij zal er dan op maandag en donderdag zijn. Wat betekent dat we voor de dinsdag nog 

iemand nodig hebben voor de groepen 3 t/m 8. Voor de vrijdag is het al gelukt.  

Hierbij dus een dringende oproep voor versterking van ons overblijfteam. 

Indien u interesse heeft en nog nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mij per 

mail (caroll_dijkstra@hotmail.com) of mobiel (06-48011436). 

 

Om alles goed te kunnen laten verlopen tijdens het overblijven hebben we echt dringend uw 

hulp nodig. Dus meldt u zich aan. 

 

Hartelijke groet, 

 

Caroll Dijkstra, overblijfcoördinator 

 

 
 

 

 

mailto:caroll_dijkstra@hotmail.com


NIEUWS UIT DE EMMAÜSPAROCHIE 

Voor kinderen zijn er regelmatig vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. 

Hieronder een overzicht van vieringen in november. 

 

Tijdens de mis van 5 november om 10.00 uur zal er in de het Emmaüshuis een 

peuter/kleuter viering worden gehouden in de grote zaal.  Kleine kinderen en hun ouders 

worden hiervoor uitgenodigd. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meedoen met de kinderdienst in 

de zaal ernaast. 

 

God besluit opnieuw te beginnen en de hele aarde schoon te wassen. 

Maar er is één gezin dat Hij vraagt om een grote 

boot te bouwen. Dat is het gezin van Noach.  Noach 

luistert naar God. Uit alle hoeken van de aarde 

komen er dieren die aan boord gaan. 

Een sprekend verhaal voor kleine kinderen. We 

vertellen het verhaal met een echte boot en veel 

dieren! We zingen liedjes over Noach en worden stil 

om te bidden. 

Als doe moment krijgen de kinderen een 

dierenmasker om te kleuren en mee naar huis te 

nemen. 

 

De boekenkast is een kindervertelviering voor kinderen van de lagere school leeftijd. 

We starten op 12 november om 12.00 uur in de dagkapel. Ouders zitten in een kring om 

de kinderen heen. Uit een boekenkast wordt een Bijbelverhaal gehaald dat centraal staat in 

deze viering. Verhaal, verwerking, stilte, gebed zijn onderdeel van deze viering. 

Na de viering is er ontmoeting en eten we samen een broodje.  

 

Wie is je naaste? Die vraag wordt gesteld in het verhaal door een man aan 

Jezus. 

Jezus antwoord door een verhaal te vertellen over de Samaritaan die hulp 

biedt, terwijl de priester en de Leviet de man laten liggen. Een man die pijn 

heeft, alles is ontnomen door de rovers die hem aanvielen en hem half dood 

laten liggen langs de kant van de weg. 

Doorlopen of helpen? Deze vraag stellen we de kinderen. 
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