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SCHOOLBULLETIN  

          31 augustus 2018 

In deze editie:  

 Het nieuwe schooljaar is gestart 

 Startweken 

 Schoolgids – schoolbulletin – jaarkalender – Social media 

 Noodnummers en/of allergieën 

 Aanvragen verlof 

 Reminders  

 Lestijden 

 Hoofdluis 

 Pauzes, buitenspelen en trakteren op school 

 Verkeersveiligheid 

 Toestemming beeldmateriaal 

 Ouderkijkweek  

 

Voor in uw agenda: 

 Aankomende 2 weken:  startgesprekken 

 Vrijdag 14 september:  pleinfeest 17u-20u (continurooster tot 14.30 uur groep 5-8) 

 Maandag 17 september:  MR-vergadering 

 Dinsdag 18 september:  Prinsjesdag 

 Maandag 24 september:  week van de pauzehap 

 Maandag 1 oktober:   ouderkijkweek  

 

Het nieuwe schooljaar is gestart 

Wat fijn om te horen en te zien dat iedereen weer uitgerust terug is na een lange zomervakantie. Dank 

aan alle ouders en andere omwonenden die een oogje in het zeil hebben gehouden tijdens de vakantie. 

We hebben met elkaar, afgelopen maandag, het nieuwe jaar geopend met een snoepsleutel. Helaas liet 

de geluidsinstallatie ons in de steek. Gelukkig waren alle juffen en de meester nog op tijd om het nieuwe 

jaar te starten. Wel hadden zij hun vakantieoutfit nog aan maar ze hadden weer heel veel zin om te 

beginnen. 

 

In de klassen en op het plein worden de vakantieverhalen uitgewisseld en voordat we het weten zitten we 

weer volop in het ritme. Ook dit schooljaar gaan we er met z’n allen een goed, gezellig en leerzaam 

schooljaar van maken. Heel veel succes allemaal! 

 

Startweken 

De eerste weken staan op de Anne Frankschool in het teken van groepsvorming. De leerkracht start met 

een nieuwe groep, waarbij de leerlingen elkaar vaak 6 weken niet hebben gezien. Wij vinden het van 

groot belang om samen te werken aan een positief pedagogisch klimaat en een positieve relatie tussen de 

leerkracht en de leerlingen. Dit is het fundament om te kunnen zorgen dat alle leerlingen zich prettig 

voelen op school en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

Vandaar dat er elke dag in elke klas minimaal 1 activiteit in het teken van groepsvorming zal staan. We 

besteden o.a. aandacht aan het ‘opnieuw’ kennismaken met elkaar, afspraken maken, complimenten 

geven, vertrouwen geven en krijgen. 
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Schoolgids – schoolbulletin – jaarkalender – Social Media 

Vandaag ontvangt u via de mail van ons de jaarkalender van het schooljaar 2018-2019. Mocht u liever 

een papieren versie ontvangen dan kunt u deze ophalen bij de administratie. De schoolgids vindt u op 

onze website. In de schoolgids vindt u onder andere achtergrondinformatie over ons onderwijs en 

praktische informatie. In de jaarkalender staan alle, voor u van belang zijnde, data vermeld. De 

jaarkalender is meegegeven aan uw (oudste) kind dat op onze school zit. 

Het schoolbulletin ontvangt u iedere maand per mail. In de jaarkalender staan de data vermeld waarop u 

het schoolbulletin ontvangt. Het is handig om het schoolbulletin nauwkeurig te lezen aangezien er allerlei 

praktische informatie, mogelijke wijzigingen, maar ook informatie over komende activiteiten in staat. 

Via mail zullen de groepsleerkrachten u op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de groep van uw 

kind(eren). Facebook geeft u een kijkje in de keuken! Op onze website treft u veel achtergrondinformatie 

aan. Genoeg te lezen en te zien dus!  

 

Noodnummers en/of allergieën 

Voorheen kreeg u aan het begin van elk schooljaar een formulier waarop u eventuele 

noodtelefoonnummers en/of allergieën kon noteren. Deze wordt alleen nog meegegeven aan ouders van 

kinderen die nieuw zijn op onze school. Vanaf de start van de schoolloopbaan van uw kind(eren) kunnen 

wij alle gegevens in ons leerlingvolgsysteem Parnassys bijhouden en maken we een uitdraai per leerling 

waarop alle gegevens staan. Deze wordt in de klassenmap gestopt zodat deze bij calamiteiten t.a.t. 

geraadpleegd kan worden. 

Om de gegevens up to date te houden willen we u vragen om alle gegevens goed in Parnassys te 

controleren en eventuele fouten of veranderingen (zoals (mobiele) telefoonnummers, allergieën of 

adressen na verhuizing) aan onze administratie door te geven. Dit kan rechtstreeks via Parnassys 

ouderportaal maar u kunt ook een mail sturen naar adm@annefrankschoolapeldoorn.nl. 

U kunt niet meer aangeven wie we op welke dag moeten bellen in geval van nood. We zullen ten alle tijde 

eerst ouders bellen als er sprake is van ziekte, ongelukjes of andere dringende zaken. Het is dan aan u als 

ouder om te beslissen wie het kind eventueel komt ophalen. 

 

Voor het overblijven zullen we dezelfde uitdraai, per kind, gebruiken als in de klassenmap. U hoeft dus 

geen apart formulier in te vullen voor de overblijf. Alle gegevens die u doorgeeft voor Parnassys 

ouderportaal kunnen ook gebruikt worden voor het overblijven. Zo hoeft u maar 1 keer alle gegevens te 

checken en door te geven (graag ook gedurende het schooljaar als er wijzigingen zijn). 

 

../mijn%20documenten/Downloads/administratie@annefrankschoolapeldoorn.nl
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Aanvragen verlof  

U kunt tijdens de schoolperiode van uw kind vrij krijgen voor bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij 

belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Dit mag alleen als de locatiedirecteur 

of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.  

De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen: 

  

• Ziekte van een leerling;  

• Het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging, zoals eerste 

communie;  

• Andere gewichtige omstandigheden, zoals:  

· verhuizing naar een andere gemeente (max. 1 dag);  

· het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad (max. 1 dag);  

· bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad 

(duur in overleg met de directeur);  

· bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad (duur in 

overleg met de directeur);  

· bij een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag);  

· bij gezinsuitbreiding (max. 1 dag);  

· bij extreem slechte weersomstandigheden;  

· voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen. 

 

Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien het beroep van een van de ouders het 

alleen toelaat buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond worden met 

een schriftelijke werkgeversverklaring. Extra verlof voor vakantie is toegestaan:  

· eenmaal per schooljaar;  

· niet langer dan tien schooldagen;  

· niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  

 

Ouders zijn verplicht elk schoolverzuim vóór aanvang van de lessen door te geven. Volgens de Wet op de 

Leerplicht zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent, dat het voor alle kinderen vanaf hun 5e 

verjaardag niet is toegestaan ‘vrij’ te nemen buiten de schoolvakanties. Buitengewoon verlof tot maximaal 

10 dagen dient altijd schriftelijk, met opgave van reden, acht weken van tevoren bij de directeur te 

worden aangevraagd.  

 

Scholen zijn verplicht schoolverzuim (ongeoorloofd of luxe) zonder geldige reden te melden. We spreken 

van luxe verzuim als u zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie gaat. Als een leerling 

zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. U krijgt 

vervolgens van de leerplichtambtenaar een uitnodiging voor een gesprek. In het gesprek met de 

leerplichtambtenaar kunt u uitleggen wat er aan de hand is en waarom u vindt dat er geen sprake is van 

overtreding van de Leerplichtwet. In het geval van luxeverzuim wordt er door de leerplichtambtenaar een 

geldboete opgelegd van een vast bedrag per dag afwezigheid.  

 

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur of de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn. 

 

 

 



SCHOOLBULLETIN I 2018-2019 

 

  

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

www.annefrankschoolapeldoorn.nl - directie@annefrankschoolapeldoorn.nl 
4 

 

Reminders 

 Verandert u uw (mail)adres of telefoonnummer, dan verzoeken wij u dit door te geven aan Marleen 

Buikema, onze administratieve kracht. Ook kunt u haar een mailtje sturen. Haar mailadres op 

school is: adm@annefrankschoolapeldoorn.nl 

 Denkt u aan het inleveren van het rapport en/of plakboek? Graag bij de leerkracht van uw 

zoon/dochter. 

 Mocht u het nog niet hebben gedaan: zeker voor de leerkrachten van de onderbouwgroepen is het 

handig als u even doorgeeft als uw kind gebruik maakt van de BSO en op welke dagen dat is. Er 

hangt een invullijst bij de klas. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 Als uw kind een keer extra overblijft dan hoeft u dit niet speciaal aan te vragen. Graag wel even 

doorgeven aan de leerkracht dat uw kind een keertje extra overblijft. Als uw kind nog nooit heeft 

overgebleven dan moet u dit uiteraard wel aanvragen bij de overblijf caroll_dijkstra@hotmail.com 

 

Lestijden 

 Bij het hoofdgebouw wordt om 8.25 uur en om 13.10 uur gebeld. Kinderen nemen dan plaats in de 

rij. Om 8.30 uur en om 13.15 uur begint de les. 

  Wij wijzen u erop dat er vóór 8.15 uur geen toezicht is op het grote plein. Wij verzoeken u dan ook 

uw kind(eren) niet eerder naar school te laten gaan. 

 In het kleutergebouw gaat de deur ’s morgens open om 8.20 uur. Wij willen u vragen om buiten de 

kring afscheid te nemen. Om 8.30 uur starten de kleuters met de les. 

 Als de bel gaat willen wij er graag zijn voor uw kind(eren), vandaar het verzoek vragen en 

mededelingen in dien mogelijk voor de bel te stellen of na schooltijd. 

 Bij het kleutergebouw doen 4 leerlingen aan het eind van de lesdag de buitendeur open om u uit te 

nodigen om binnen te komen. Om er zeker van te zijn dat uw kind met de juiste persoon meegaat, 

roepen de leerkrachten de kinderen om de beurt zodra ze de ouders/verzorgers zien. Gaat uw kind 

met iemand anders mee, dan vragen wij u dit van tevoren bij de leerkracht aan te geven. 

 De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan aan het eind van de lesdag zelfstandig naar buiten. 

 

 

Hoofdluis  
Hoofdluis is een normaal verschijnsel op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. 

In navolging van instructie door de GGD worden leerlingen op de Anne Frankschool 

enkele malen per jaar gecontroleerd op hoofdluis. Ze vinden plaats op elke 

woensdagochtend na een vakantie van minimaal één week. De data van de controles 

vindt u in de jaarkalender. We vragen u de kinderen de dag voor de controle hun 

haren te wassen en geen gel of wax te gebruiken. Ook mag het haar niet 

ingevlochten zijn. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis is gevonden, worden 

geïnformeerd. 

Bestrijding van hoofdluis brengt veel werk met zich mee; het is daarom belangrijk 

dat u een geval van hoofdluis direct aan ons meldt. 

 

../mijn%20documenten/Downloads/adm@annefrankschoolapeldoorn.nl
carol_dijkstra@hotmail.com
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Pauzes, buitenspelen en trakteren op school 

Op onze school zijn er twee momenten om te eten en te drinken. 

 

Kleine pauze 

Alle groepen hebben rond 10.15u/10.30u uur een korte pauze. De kinderen eten dan wat fruit, een liga, 

een boterham, een plak ontbijtkoek en drinken iets. Het liefst niet te veel. Snoep/koek en frisdrank zijn 

niet toegestaan. 

 

Overblijven 

Kinderen die overblijven lunchen in hun eigen klas. De grote pauze is van 12.00 uur tot 13.15 uur. Het is 

het meest handig om het eten en drinken voor de kleine pauze en de lunch apart te verpakken. 

Snoep/koek en frisdrank zijn niet toegestaan en worden weer mee naar huis gegeven. 

 

Buiten spelen in de pauze 

De afgelopen jaren is het leerlingaantal op de Anne Frankschool 

flink gestegen. Hier zijn we uiteraard heel erg trots op en blij 

mee. Mede dankzij u als ouder staat de Anne Frank positief en 

goed op de scholenkaart. 

Dit betekent wel dat we met steeds meer kinderen samen 

buiten spelen. Sinds vorig schooljaar hebben we dan ook de 

buitenspeeltijd van de kleine pauze gesplitst. 

Groep 3 t/m 5 speelt samen buiten in de kleine pauze en daarna 

groep 6 t/m 8. 

De kleuters spelen op hun eigen tijd buiten op het kleuterplein. 

 

Jarig! 

Het is feest als uw kind jarig is! Op school vieren we dit graag 

mee! Vanaf groep 3 mogen de kinderen ook langs de andere leerkrachten in het hoofdgebouw met een 

traktatie. Jarige kleuters gaan alleen bij de leerkracht van de andere kleutergroep langs. 

 

We zien bij voorkeur een gezonde traktatie. Als het lukt om rekening te houden met mogelijke allergieën, 

zou dat helemaal fantastisch zijn! De groepsleerkracht kan u hierover informeren. We verzoeken u even 

contact op te nemen met de leerkracht als uw kind op een andere dag trakteert dan wanneer het jarig is. 

 

Verkeer rondom de school 

Net als u vinden wij de veiligheid van de kinderen erg belangrijk. Om deze te kunnen waarborgen als uw 

kind van en naar school gaat is er een aantal afspraken in het leven geroepen. We willen u dan ook 

vragen deze afspraken na te leven. Dit geldt ook voor opa’s, oma’s en andere mensen die uw kind 

brengen en halen. Ook voor de omwonenden is het prettig als zij geen hinder ondervinden van 

foutgeparkeerde auto’s of fietsen. Afspraken t.a.v. verkeer en parkeren rondom de Anne Frankschool: 

 

• Lopen op het pad van de Mariannalaan naar school en omgekeerd; 

• Lopen op de stoep en het schoolplein (dit geldt voor iedereen); 

• De fietsen van de kinderen staan netjes naast elkaar in de 

fietsenstalling (bij de start van het schooljaar maken de 

leerkrachten met de groepen afspraken welk deel van de stalling 

voor hún klas beschikbaar is); 

• De auto parkeren naast de stoep (niet op de stoep of half op de 

stoep); 

• Uitritten vrijlaten (ook niet even kort parkeren, geldt ook voor de 

uitritten van school); 

• Bochten en hoeken moeten vrij blijven van auto’s; 

• Het doorgaande verkeer (ook fietsers en wandelaars!) mag nooit 

belemmerd worden door uw geparkeerde auto. 
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Toestemming beeldmateriaal 

Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige ouders over het onderwijs op onze school, dit 

doen we o.a. door middel van het maken van foto’s en video’s. Deze opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met foto’s en 

video’s. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen. Zonder uw toestemming publiceren wij 

geen beeldmateriaal van uw kind. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 

onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders zelf foto’s maken tijdens 

schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we willen ouders vragen om terughoudend te 

zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag altijd terugkomen op de door u gegeven 

toestemming. Maandag krijgt uw kind een toestemmingsformulier mee waarop u kunt aangeven of u wel 

of geen toestemming geeft voor het delen van beeldmateriaal van uw kind. Het formulier mag ingevuld en 

ondertekend ingeleverd worden bij de leerkracht van 1 van uw kinderen. Per gezin is er 1 formulier. 

 

Ouderkijkweek 

In de week van 1 oktober is de eerste ouderkijkweek van dit jaar. U kunt zich vanaf maandag 24 

september intekenen voor de groepen 1 t/m 8. De lijst hangt bij de deur van de klas van uw kind. Om elk 

kind de kans te geven dat zijn/haar vader of moeder een kijkje komt nemen in de klas, kan er per kind 1 

ouder intekenen.  

 

 

 
We wensen iedereen een fantastisch en leerzaam schooljaar! 

 

 

 


