
 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLBULLETIN  

          24 november 2017 

In deze editie:  

 Sinterklaas 

 Brief van Sinterklaas 

 Overblijf herhaalde oproep 

 ASK 

 Bezoek ASK 

 Kidsrun 

 Gevonden voorwerpen 

 Schoolfotograaf 

 Ondersteuningsplanraad  

 Nieuwsbrief Emmaüsparochie 

 

Voor in uw agenda: 

 Donderdag 30 november voorstelling ASK groep 5 t/m 8 

 Vrijdag 1 december Sinterklaas op school 

 Vrijdag 8 december Kidsrun 

 Donderdag 14 december OR-vergadering 

 Donderdag 21 december Kerstviering 

 Vrijdag 22 december alle kinderen om 12:00 uur vrij 

 Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari Kerstvakantie 

 

Sinterklaas  
Heeft u de hallen en de klassen al gezien? Het is overal mooi versierd door een aantal 

enthousiaste ouders. Waarvoor hartelijk dank! Loopt u gerust eens binnen om een kijkje te 

nemen. Groep 3 en 4 hebben zelfs een echte Sinterklaashoek in de centrale hal. 

 

Brief van Sinterklaas 

Apeldoorn, 24 november 2017 

 

Lieve kinderen en ouders van de Anne Frankschool,                                

 

Ook dit jaar vind ik het weer geweldig om samen met mijn 

Pieten bij jullie op bezoek te komen om mijn verjaardag te vieren. 

 

Feest op school 

Op vrijdagochtend  1 december komen wij ongeveer om tien over half negen aan op 

het schoolplein. Vanzelfsprekend rekenen wij er op dat wij door jullie en door jullie 

ouders toegezongen worden.  

Na deze gezamenlijke ontvangst gaan wij eerst bij de kleuters op bezoek en na het 

speelkwartier komen wij ook een uurtje bij groep 3 en 4.  

Aan het einde van de ochtend ga ik met mijn Pieten ook de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 nog met een bezoek vereren. Zij hebben mij geholpen door surprises 

voor elkaar te maken en natuurlijk wil ik weten of dat allemaal goed verlopen is.  

Let op: ’s Middags zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij maar de kinderen uit 

de groepen 5 t/m 8 worden gewoon op school verwacht! 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Sint Nicolaas 



OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-

OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN-OVERBLIJVEN- 

Tot op heden heeft de overblijfcoördinator nog geen reacties 

ontvangen op de oproep voor nieuwe overblijfmedewerkers. 

Per 1 januari 2018 hebben zij met spoed 2 nieuwe 

medewerkers nodig op de dinsdag bij de groepen 3 t/m 8. 

Indien er zich niemand aanmeldt zijn wij genoodzaakt om naar 

andere mogelijkheden te zoeken, die waarschijnlijk financiële consequenties met zich 

meebrengen. Dus als u iemand weet, mag ook uit uw naaste omgeving, neem dan contact op 

met Caroll.  
 

Per 1 februari 2018 zal Rowena ook stoppen met het overblijven. Heel jammer voor ons, maar 

voor haar leuk want ze heeft een nieuwe baan. Dit betekent dat er ook iemand gezocht wordt 

per 1 februari 2018 voor de maandag, dinsdag (1x per 2 weken) en de vrijdag. 

 

Om het overblijven binnen de Anne Frank naar behoren te kunnen doen en om de aandacht en 

veiligheid voor uw kind(eren) te garanderen doet de overblijfcoördinator hierbij een dringend 

beroep op uw allen om het overblijfteam te komen versterken. U kunt ook altijd een middagje 

meedraaien om te kijken hoe leuk en gezellig dit is. 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij Caroll Dijkstra, overblijfcoördinator. 

Caroll_dijkstra@hotmail.com  

 

Het ASK-Theater presenteert 'Ali Baba en de 40 Rovers'! 

Dit jaar bezoekt onze school de voorstelling van het ASK-Theater in Schouwburg Orpheus in de 

week van 28 november t/m 1 december. Dit jaar spelen zij de voorstelling 'Ali Baba en de 40 

Rovers'. Ali Baba is een arme waterdrager die niets liever wil dan Morgiana, een slavin waarop 

hij verliefd is geworden, vrij te kopen. Geld heeft hij daar natuurlijk niet voor. Toevallig ziet hij 

hoe een groep rovers een grot vol met schatten opent met de spreuk: “Sesam, Open U”. Als 

de rovers weg zijn sluipt hij naar binnen en pakt wat goud. Met dit goud kan hij zijn grote 

liefde vrijkopen. Als de rovers dit ontdekken gaan ze op zoek...  

Meer informatie over het ASK-Theater vind je op www.ask-theater.nl.  

 

Wij kijken uit naar jullie komst in het theater! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het ASK-Theater 

Dorien, Ilse & Bas 

 

Bezoek ASK-theater 

De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan naar de ASK voorstelling in Orpheus: “Ali Baba en 

de 40 rovers”. Dat gebeurt op donderdagmiddag 30 november. De kinderen zullen die middag 

wat eerder op school moeten zijn, namelijk om 13.00 uur, om naar schouwburg Orpheus te 

vertrekken. Het lukt waarschijnlijk niet om op tijd terug te zijn op school. Dat wordt ongeveer 

15.30 uur / 15.45 uur! Omdat wij graag overzicht willen houden gaan na de voorstelling ALLE 

kinderen eerst mee terug naar school! 

Let op: Als uw kind die middag naar de BSO gaat, dient  u zelf aan hen door te geven dat uw 

kind niet om 15.15 uur uit school komt! Dit geldt ook voor eventuele sportclubs waar uw kind 

op donderdagmiddag wordt verwacht. 

 

Kidsrun 

Uw kind heeft deze week een brief mee naar huis gekregen met informatie over de Kidsrun 

van vrijdag 8 december. Hierbij zat ook een sponsorformulier. Om de sponsoren een indicatie 

te geven hoe lang een rondje is, deze is vastgesteld op 250 meter. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de gele bak bij de Administratie- en conciërgeruimte liggen de gevonden voorwerpen. Alles 

wat niet wordt opgehaald zal vóór de kerstvakantie worden geschonken aan een goed doel. 

Mocht uw kind iets kwijt zijn dan kunt u even een blik werpen in de gele bak, tot vrijdag 22 

december. 
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Bericht van de schoolfotograaf 

Helaas is er bij het maken en afdrukken van de schoolfoto’s het e.e.a. misgegaan. Meerdere 

ouders hadden een klacht n.a.v. de gemaakte foto’s en de bestellingen. Uiteraard betreuren wij 

dit als school. De Ouderraad heeft de klachten zeer serieus genomen en direct contact 

opgenomen met Foto Studio Kuipers. Zij zijn tot een zeer nette oplossing gekomen waarvan u 

de uitkomst hieronder kunt lezen. We hopen dat u straks alsnog kunt genieten van een mooie 

foto van uw kind(eren). 

 



Ondersteuningsplanraad zoekt 2 leden voor de oudergeleding 

U in de OPR? 
 

Ja,.... waarom niet? 

 

Wij zijn als ouders die actief zijn in de OndersteuningsPlanRaad (OPR) op zoek naar enthousiaste 

ouders die samen met ons zitting willen nemen in de OPR.  

De OPR is betrokken bij passend onderwijs in Apeldoorn. Passend onderwijs is eigenlijk niets 

anders dan goed onderwijs. Elke leerling heeft recht op passend onderwijs, ook kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Het liefst zo 'gewoon' en 'dichtbij' mogelijk, maar als het nodig is in 

een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

 

Hoe mooi zou het zijn als er voor ieder kind passend onderwijs is. In de OPR kunt u daar een 

steentje aan bijdragen. De taak van de OPR is het instemmen met het Ondersteuningsplan. 

Voorafgaand aan deze instemming kan de OPR aanbevelingen doen voor aanpassingen.  

 

Hoe hebben we dat in Apeldoorn geregeld? 

Alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal 

onderwijs (SO cluster 3 en 4) in Apeldoorn werken met elkaar samen in het 

“samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn-PO”. 

De opdracht voor dit samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Apeldoorn het 

onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Het samenwerkingsverband heeft in haar ‘Ondersteuningsplan’ beschreven hoe de besturen van alle 

scholen samen zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod voor de kinderen.  

In de OPR (medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) zitten 6 ouders en 6 

personeelsleden. 

 

We zoeken een ouder met een kind in het regulier basisonderwijs en een ouder met een kind in het 

SBO. Je neemt zitting voor maximaal 4 jaar, maar als je kind binnen die 4 jaar naar het voortgezet 

onderwijs gaat of geen onderwijs meer volgt op een school die is aangesloten bij het SWV dan stopt 

je lidmaatschap eerder. Het is zeker niet noodzakelijk dat je als ouder ook zelf ervaringen hebt met 

het passend onderwijs. Wel dat je het interessant vindt om op beleidsniveau mee te denken. 

 

 

Meepraten in de OPR, iets voor U? 

Spreekt dit u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen door voor 16-12-2017 een mail te sturen naar 

OPR.apeldoorn@gmail.com. Wij vragen van u dat u zich in deze mail kort voorstelt en vertelt 

waarom u zich kandidaat stelt (maximaal 150 woorden). De medezeggenschapsraden van alle 

basisscholen van Apeldoorn stemmen op basis hiervan op de beschikbare kandidaten.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.swvapeldoornpo.nl 

We hopen u in onze OPR te mogen ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De leden van de OPR van het samenwerkingsverband Apeldoorn-PO 
 

file:///C:/Users/Charissa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59J1NY6H/OPR.apeldoorn@gmail.com
file:///C:/Users/Charissa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59J1NY6H/www.swvapeldoornpo.nl


Nieuwsbrief van de Emmaüsparochie 

Misschien ben u van plan om met uw kinderen naar de kerk te gaan met Kerstmis. Hieronder vindt 

u informatie over het vieringen aanbod in de katholieke kerk. 

 

Agenda van vieringen voor kinderen in december: 

10 december: Peuter Kleuter viering.  Aanvang 10.00 u in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 

24 december : Kerstviering voor kinderen. Aanvang 16.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 

25 december: Kindje Wiegen 15.00 uur locatie De Drie Ranken 

Adres: Onze Lieve Vrouwe kerk  Hoofdstraat 18 

             De Drie Ranken: Violierenplein  

 

Peuter Kleuterviering 10 december 10.00 u : Een kindje geboren 

Al is het nog 2 weken voordat het kerstmis is, we gaan met de peuters en kleuters alvast het 

kerstverhaal beleven. Het verhaal wordt verteld met mooie sprekende platen in het vertelkastje en 

wordt afgewisseld met allemaal liedjes. Liedjes over de herdertjes, de wijzen, Jozef en Maria, het 

ezeltje, het kleine kindje, de sterren en de engelen.  En dat alles komt uit de schatkist, zoals altijd in 

de peuter en kleuterviering.  

We starten met de kinderen in de kerk en na het woord van welkom gaan we naar de vierruimte in 

het Emmaüshuis. U kunt er ook voor kiezen om direct naar het Emmaüshuis te gaan.  

 

Gezinsviering 16.30 uur :  Zeg eens herder!  

Om 16.30 uur is er een  gezinsviering  in de Onze Lieve Vrouwe Kerk, waarin  

oude en nieuwe kerstliederen gezongen worden . Het kinderkoor  van de 

Emmaüsparochie doet mee in deze gezinsviering.  Het verhaal wordt beeldend 

uitgespeeld en verteld. Er is geen eucharistie in deze viering! 

Herder Jesse neemt ons mee op zijn pad van het veld naar Bethlehem. Daar komt 

hij Maria en Jozef tegen die op zoek zijn naar een plekje om te slapen. Ze worden 

overal weggestuurd, maar Jesse weet een plek! Het is er niet luxe maar wel warm 

en de os en de ezel vinden het vast niet erg om hun stal te delen. Nieuwsgierig 

gaat hij nog even kijken de volgende dag en dan blijkt er een kind geboren te 

zijn. En niet alleen Jesse is daar! Ook engelen, zijn herdervrienden, engelen en 

wijzen komen naar het kind. 

  

Meedoen?  
Zit je op de basisschool en wil je mee spelen in het kerstspel in de kerk of zingen in het kerstkoor: 

geef je kind dan op via:  kindenkerk@rkapeldoorn.nl  

We oefenen met de kinderen voorafgaand aan de viering op 24 december om 15.00 uur.  Voor 

kleding wordt gezorgd. 

 

Kindje Wiegen 

Op Eerste Kerstdag is er van 15.00 – 15:45 uur  weer "Kindje wiegen" in de Drie Ranken: Een 

viering voor peuters/kleuters. Kijken en luisteren naar een spannend kerstverhaal gespeeld door 

kinderen. Natuurlijk worden er weer volop kerstliedjes gezongen. Heb je zin om samen te zingen en 

samen muziek te maken? Kom dan met je broertjes, zusjes, vader en moeder, opa's en oma’s naar 

dit leuke kinderkerstfeest. Vergeet niet om een muziekinstrumentje mee te nemen! 

 
 

 
 

 

 

 

Anne Frankschool – Regentesselaan 34 7316 AG Apeldoorn – 055-5211746 

www.annefrankschoolapeldoorn.nl - directie@annefrankschoolapeldoorn.nl 
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