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SCHOOLBULLETIN  

          19 oktober 2018 

In deze editie:  

 Promotiefilm 

 Inschrijven broertjes en zusjes 

 Ondergoed gevraagd 

 Kerstspullen  
 Studiereis Elleke en Linda 

 Vriendjes van Orpheus 

 Honden op het schoolplein 

 Creatieve ouder(s) gezocht 

 Cultuurmiddag 

 Gedenkstenen 

 

Voor in uw agenda: 

22 oktober – 28 oktober:   Herfstvakantie 

Maandag 29 oktober:   Studiedag team, alle kinderen vrij 

Woensdag 31 oktober:   Luizencontrole, ouderavond schooltijden 19.00u-20.15u 

Maandag 5 november:   8.30u – 9.30u Koffiemoment n.a.v. de ouderavond schooltijden 

Woensdag 7 november:   Techniekochtend 

Donderdag 8 november:  14.15u – 16.15u Koffiemoment n.a.v. de ouderavond 

schooltijden 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 november: Oudergesprekken 

Donderdag 22 november:   Schoen zetten 

Woensdag 5 december:   Sinterklaas 

 

Promotiefilm 

Afgelopen woensdag is de promotiefilm opgenomen. Het was een succesvolle draaidag en de kinderen 

hebben vol enthousiasme de school goed in beeld gebracht. Er zijn o.a. lessen gefilmd, er is een ouder 

geïnterviewd en er is zelfs geschilderd op de camera. Eind november hopen we u de definitieve versie te 

kunnen laten zien. Daarna zal deze worden toegevoegd aan onze website en de YouTubepagina van de 

Veluwse Onderwijsgroep. 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

De wachtlijsten zijn na de Open Dag van woensdag 10 

oktober weer flink aangevuld. Als school proberen wij nieuwe 

ouders zo vroeg mogelijk te informeren over het wel of niet 

vrijkomen van een plek bij ons op school. Daarvoor is het 

belangrijk dat wij alle broertjes en zusjes van onze leerlingen 

goed in beeld hebben. Wilt u ons helpen door uw zoon of 

dochter alvast in te schrijven? U kunt een inschrijfformulier 

ophalen bij Marleen (administratie in het hoofdgebouw) of bij 

Tamara (locatiedirecteur). Alvast bedankt! 

 

Herhaling oproep ondergoed voor kleuters en groep 3 

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. Maat 104 t/m 116. 
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Oproep kerstspullen 

Het lijkt nog ver weg maar na de herfstvakantie zitten we al bijna in de maand november. Voor we het 

weten is de Sint in het land en gaan we de kerstboom versieren. Om onze klassen en centrale ruimtes 

weer mooi te versieren tijdens de feestdagen zijn we op zoek naar kerstversiering. Denk hierbij aan 

slingers, kerstballen, guirlandes of misschien wel een oude kerstboom. Heeft u nog een doos met 

kerstspullen op zolder staan die elk jaar weer ongeopend wordt teruggezet dan houden wij ons 

aanbevolen. U kunt de spullen inleveren op school. Alvast bedankt! 

 

 

Studiereis Elleke en Linda 

Juf Elleke en juf Linda gaan dit jaar hun opleiding Master Leren en Innoveren afronden. Een onderdeel van 

deze studie is een studiereis. Het doel hiervan is dat de teacher leader haar referentiekader op blijvende 

wijze ontwikkelt. Dit doen ze o.a. door het onderhouden en zoeken van professionele (inter)nationale 

netwerken, het bijwonen van (inter)nationale hoogwaardige conferenties en het bestuderen van 

(inter)nationale wetenschappelijke literatuur. 

 

Van 18 tot 21 november nemen Linda en Elleke deel aan een internationale studiereis naar Stoke-on-

Trent (Groot-Brittannië) in samenwerking met de Brittania Teaching School Alliance. Tijdens hun reis gaan 

zij scholen bezoeken, uitwisselen en reflecteren met andere teacher leaders en schoolleiders. Daarnaast 

houden zij een presentatie over het onderzoek dat zij afgelopen schooljaar hebben uitgevoerd op de Anne 

Frankschool. Na de herfstvakantie zullen we u informeren over de vervanging in de week van de 

studiereis. 

 

Cultuureducatie voor kinderen uit Apeldoorn 

Theater laat kinderen op een andere manier kijken naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Als 

je dit op jonge leeftijd ervaart verrijkt dat de persoonlijke ontwikkeling. Een theaterbezoek is helaas (nog) 

niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Om gezinnen in Apeldoorn te bereiken én geld vrij te maken voor 

cultuureducatie heeft Orpheus de Vriendjes van Orpheus gelanceerd. 

 

Cultuureducatie vinden wij als school belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en 

de creativiteit van de kinderen. Naast dat we samenwerken met CODA en het 

cultuurmenu werken we sinds dit schooljaar ook samen met Orpheus, zodat we vanuit verschillende 

invalshoeken kinderen kennis laten maken met cultuur. 

 

Door de samenwerking met Orpheus aan te gaan sparen wij als school punten voor iedere leerling die is 

aangemeld als Vriendje van Orpheus. Met deze punten kunnen voorstellingen, workshops en 

rondleidingen uitgezocht worden uit het educatieprogramma van Orpheus. Hoe meer leerlingen Vriendje 

worden, hoe meer activiteiten de school kan reserveren. Via onderstaande link kunt u uw kind aanmelden. 

 

https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/ 

 

Honden op het schoolplein 

Honden zijn op ons schoolplein niet toegestaan. Dit heeft er mee te maken dat sommige kinderen bang 

zijn voor honden en anderen denken dat ze elke hond kunnen aaien. Daar is niet elke hond van gediend. 
Wij zien steeds vaker honden op het schoolplein wanneer de kinderen weggebracht of opgehaald 

worden. Bij deze willen wij u vragen uw hond buiten het schoolplein te houden en bij de poort en op de 

stoep ervoor te willen zorgen dat kinderen vrije doorgang hebben. Alvast bedankt! 

https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
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Oproep creatieve ouder(s) 

Om onze visie visueel te maken voor u als ouder en nieuwe ouders zijn 

we op zoek naar 1 of meerdere personen die een animatie/getekend 

filmpje voor ons kunnen maken. Zie ook dit voorbeeld. Mocht u andere 

ideeën hebben dan zijn die uiteraard ook zeer welkom. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij Tamara.  
 

 

 

Cultuurmiddag 

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 cultuurmiddag. Er wordt dan gewerkt aan 

verschillende disciplines. Hierbij valt te denken aan houtbewerking, koken, drama, 

schrijven, enz. Mocht u het leuk vinden om een keer te helpen dan kunt u dit aangeven 

bij de leerkrachten van groep 5 t/m 8. 

De afgelopen weken hebben de kinderen bijvoorbeeld zelf appelmoes gemaakt, een 

gedicht geschreven, getimmerd en een schimmenspel gespeeld. 

 

Gedenkstenen Apeldoorn 

In het vorige schoolbulletin hebben we u geïnformeerd over het initiatief in de gemeente Apeldoorn om 

gedenkstenen te leggen ter nagedachtenis aan Joodse inwoners. Op zondag 26 augustus zijn de eerste 

gedenkstenen al gelegd. Zondag 28 oktober a.s. worden voor de tweede keer gedenkstenen gelegd. 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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het team van de Anne Frankschool wenst u een fijne herfstvakantie! 

https://www.youtube.com/watch?v=H0fqPx8HXRk
http://gedenkstenen-apeldoorn.nl/

