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Voor in uw agenda: 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober: Ouderkijkweek 

Woensdag 3 oktober:  Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 5 oktober:   Dag van de leerkracht 

Dinsdag 9 oktober:   Herdenking Joods Monument 

Woensdag 10 oktober:  Open dag 

Woensdag 17 oktober:  Filmdag promotiefilm 

22 oktober – 28 oktober:  Herfstvakantie 

Maandag 29 oktober:  Studiedag team, alle kinderen vrij 

Woensdag 31 oktober:  Luizencontrole, ouderavond schooltijden 

 

Babynieuws 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat juf Amanda afgelopen zaterdag, 22 

september, is bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Fay. Moeder 

en kind maken het allebei goed. We wensen Amanda en haar man een fijne 

kraamtijd en veel plezier met de kleine spruit. 

 

 

Ondergoed 

In de onderbouw komt het nog weleens voor dat kinderen een klein ongelukje hebben en zich even 

moeten verschonen. Helaas zijn we alweer door onze voorraad onderbroeken heen. Heeft u nog 

onderbroeken liggen die inmiddels te klein zijn voor uw eigen kinderen dan vullen we daarmee graag onze 

voorraad aan. 

 

Open dag 

Woensdag 10 oktober doen wij mee aan de Apeldoornse open dagen voor 

alle basisscholen. U kunt dit doorgeven aan vrienden, familie of kennissen die 

op zoek zijn naar een leuke, gezellige school voor hun kinderen. 

 

Op dit moment zijn er geen plekken meer voor het geboortejaar 2015 en 

2016. Mocht u uw jongere zoon of dochter nog niet hebben ingeschreven dan 

kunt u dit aangeven bij Tamara. 
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Herdenking monument groep 7/8 

Herdenken en stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis uit het verleden vinden wij als school een 

belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is bedoeld om kinderen kennis te 

laten maken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 

conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke 

diversiteit. 

 

Ieder jaar herdenken de groepen 7 en 8 de Joodse mensen die uit Apeldoorn weggevoerd en vermoord 

zijn. In de groepen 7 en 8 zal er extra aandacht worden besteed aan deze gebeurtenis. Dinsdag 9 oktober 

zal om 11.00 de herdenking plaatsvinden bij het Joodse monument aan de Paslaan. De herdenking start 

in de synagoge waarna iedereen naar buiten gaat om de herdenking bij het monument voort te zetten. U 

bent van harte welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn. 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek van 2018 is dit jaar van 

woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober. 

Kinderboeken met het thema Vriendschap, onder het 

motto Kom erbij, staan centraal.  

Of u nu woensdag 3 oktober moet werken, een vrije 

dag heeft of thuis aan de slag moet, de kinderen 

verrassen u graag met een swingend optreden om de 

Kinderboekenweek te openen. Blijf woensdag 3 oktober 

om 08.30 uur dus lekker even hangen op het plein. Bij 

slecht weer kan het optreden helaas niet doorgaan.  
 

 

 

 

Actie van de Bruna 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag 

het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen 

onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer 

ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en 

levert de kassabon in op school. 

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een 

Bruna-winkel. 

• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon. 

• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken in een Bruna-winkel. 

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  
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Even voorstellen 

Hallo, 

 

Ik ben Nadine Prijs, ik ben 16 jaar (op 1 oktober word ik 17) en ik woon in Apeldoorn. Ik studeer 

Onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle. Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding. Deze 

duurt in totaal drie jaar. Vorig jaar heb ik Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker gestudeerd en heb ik 

heel kort op de kinderopvang stagegelopen. Ik kwam erachter dat dit mij toch niet lag dus ben ik aan het 

einde van het schooljaar nog 8 weken stage gaan lopen op een basisschool. Nu loop ik van september 

2018 t/m juli 2019 gezellig stage op de Anne Frankschool in groep 1-2b. Ik ben aanwezig op woensdag en 

donderdag bij juf Elleke.  

Eén van de dingen die ik leuk vind om te doen is reizen. Ook vind ik het leuk om met vrienden af te 

spreken en samen ergens heen te gaan of gewoon alleen thuis op de bank te Netflixen. 

 

Ik hoop een gezellige en leerzame tijd tegemoet te gaan hier op school! 

 

Nieuws van de MR 

In de MR hebben we twee nieuwe leden 

mogen verwelkomen. Juf Irma en juf Jessica. 

Fijn dat we nu weer compleet zijn. Dit jaar is 

er namelijk genoeg te doen. Zo hebben we 

deze vergadering veel gesproken over de 

voorbereiding van de ouderavond van 31 

oktober. Er staat die avond een belangrijk 

onderwerp op de agenda: de schooltijden. We 

hopen op een grote opkomst! Uiteraard zijn 

wij die avond ook aanwezig, zodat we jullie 

vragen kunnen beantwoorden. Mocht je 

andere vragen hebben aan de MR, schiet ons 

dan gerust eens aan op het schoolplein! Hierbij ook een foto van ons tijdens de vergadering, dan kunnen 

jullie ons ook allemaal herkennen. 

 

Hartelijke groet,  

 

Michel Bevaert, Hilje Peters en Krista Nauta (oudergeleding) 

Jessica Poeles, Irma Koelstra en Marinus Scheper (personeelsgeleding) 

 

Gedenkstenen Apeldoorn 

Voor de zomervakantie is de school benaderd door Ruthie Vermeulen. Zij 

vertelde dat er in Apeldoorn 4x per jaar gedenkstenen worden gelegd ter 

nagedachtenis aan Joodse inwoners. Ook in de buurt van de school 

hebben Joodse mensen gewoond. Ruthie heeft aan ons gevraagd of wij 

onze school open willen stellen op 1 van de dagen dat er gedenkstenen 

worden gelegd. Dit vinden wij een mooi initiatief en passend bij onze 

school, aangezien wij de naam dragen van een van de Joodse slachtoffers 

uit WOII. 

 

Ruthie zit in een werkgroep die deze dagen organiseert. Op zondag 26 augustus zijn de eerste 

gedenkstenen al gelegd. Op zondag 28 oktober a.s. gaan ze voor de tweede keer gedenkstenen leggen. 

Dit keer bij huizen in de buurt van onze school. Wij stellen onze school deze dag open als ontvangst- en 

vertrekruimte. Mocht u het leuk vinden om bij deze herdenking aanwezig te zijn dan bent u vanaf 13.00u 

van harte welkom. De wandeling naar het eerste woonadres in de buurt van de Anne Frankschool zal 

starten om 13.30u. 

 

Tijdens de herdenking mag iedereen, die dat wil, een kiezelsteentje op de gedenksteen leggen. Binnen 

het Joodse geloof is dat de manier om te laten zien dat je niet vergeet. Mocht u meer willen weten over 

dit initiatief dan kunt u naar de volgende website: http://gedenkstenen-apeldoorn.nl/  

 

http://gedenkstenen-apeldoorn.nl/
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Ouderbrief Hemel en Aarde 

Beste ouders, 

 

Eerst kost het wat moeite, maar als je weer gewend bent aan het schoolse ritme, dan lijkt het of de 

vakantie er niet geweest is. Voor je het weet zijn we weer ‘druk, druk’ en ‘worden we geleefd.’ Misschien 

gunt u zich nauwelijks de tijd om dit stukje te lezen. De tijd lijkt een kwelgeest in ons leven. 

De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende 

weken over de tijd. 

 

Met de kinderen ontdekken we hoe de tijd ons leven ordent en vormgeeft. Met de kleuters leren we al om 

de tijd in te delen met de dagritmekaarten. Maar denk ook aan het ritme van de week, met de werkdagen 

en een heilige dag. Of aan de indeling van het jaar en de verschillen tussen de zonnekalender en de 

maankalender die bijvoorbeeld in islamitische landen gebruikelijk is. 

Die indeling van de tijd is wel duidelijk, maar onze beleving van de tijd is niet zo eenduidig. Soms kan een 

minuut eindeloos duren of kan een hele ochtend voorbijvliegen. Het is aanleiding om het met kinderen te 

hebben over de beleving van tijd. En om er filosofische vragen bij te stellen: Hoe lang duurt nu? Bestaat 

tijd ook als er geen mensen zouden zijn? 

 

Er is een mooi verhaal over de Amerikaanse professor Jacobs, die in de vorige eeuw een kamer onder een 

universiteitsgebouw inrichtte als ‘Crypt of Civilisation’ – kamer van de beschaving. Er staan allerlei 

voorwerpen in die iets vertellen over het alledaagse leven rond 1940. De kamer mag pas over een paar 

duizend jaar open worden gemaakt. Het is een mooie aanleiding om het over verleden, heden en 

toekomst te hebben. Zo zijn er ook lessen waarin we fantaseren over tijdmachines en waarin de kinderen 

zichzelf vergelijken met de babyfoto’s van nog maar een paar jaar geleden. 

We zien ernaar uit om zo stil te staan bij de tijd. Het maakt kinderen bewust van hoe belangrijk de tijd 

eigenlijk is in ons leven. Dat kun je niet vroeg genoeg leren. En het laat kinderen zich verwonderen over 

wat zo vanzelfsprekend lijkt. Daar maken we graag tijd voor! 

 

 

 

 

Klok 

 

Als er op aarde geen klokken bestonden, 

zouden de dagen dan langzamer gaan? 

Telden de uren dan minder seconden? 

Ging dan de tijd nog wel door met bestaan? 

 

Is het de klok die de tijd heeft geschapen? 

Draait zonder wijzers de tijd nog wel rond? 

Kun je je als er geen klok is verslapen? 

Was er wel tijd voor de wekker bestond? 

 

Als er geen tikkende klokken meer waren, 

als er geen wekker meer rinkelen zou, 

duurden de uren dan dagen of jaren? 

Kon je dan spelen zou lang als je wou? 

 

Bette Westera 

 

 
 

 
Het team van de Anne Frankschool wenst u een fijn weekend! 

 

 


