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SCHOOLBULLETIN  

          30 november 2018 

In deze editie:  

 Sinterklaas 

 Jaarverslag 

 Voorleeskampioen 

 Kinderpostzegels 

 Studiedag 

 Toetsen 

 Oudertevredenheid  

 Werkdrukmiddelen 

 Caroll 25 jaar overblijfmoeder 

 Oproep luizenouders 

 Nieuwtjes van de kleuters 

 Kerstspullen  
 Kerstviering 

 Oproep koor 

 Kerstontbijtbuffet 

 Ouderbrief Hemel & Aarde 

 

Voor in uw agenda: 

 Woensdag 5 december Sinterklaas 

 Donderdag 20 december Kerstviering 17.30-18.30 uur 

 Vrijdag 21 december  Alle kinderen om 12:00 uur vrij 

 Zaterdag 22 december 

t/m zondag 7 januari Kerstvakantie 

 Woensdag 9 januari  Luizencontrole 

 

Brief van Sinterklaas 

Lieve kinderen en ouders van de Anne Frankschool,   Apeldoorn, 30november 2018 

 

Ook dit jaar vind ik het weer geweldig om samen met mijn Pieten bij jullie op bezoek te komen 

om mijn verjaardag te vieren. 

Op woensdagochtend 5 december komen wij tegen kwart voor negen aan op het schoolplein. 

Vanzelfsprekend rekenen wij er op dat wij door jullie en door jullie ouders toegezongen 

worden. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan als ze op school komen eerst naar hun eigen 

klas om hun feestmuts op te halen en lopen daarna samen met de juf naar het grote plein.  

  

Na deze gezamenlijke ontvangst gaan wij eerst bij de kleuters op bezoek in de speelzaal 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. 

 

Met hartelijke groeten,  

Sint Nicolaas 
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Jaarverslag 

Elk jaar wordt het schooljaar geëvalueerd. Daarbij wordt o.a. gekeken of de gestelde doelen zijn behaald, 

wat de tevredenheid is van ouders en leerlingen, wat de opbrengsten zijn en welke scholing de 

medewerkers hebben gevolgd. Het is een kleine greep uit wat het team, al dan niet samen met ouders, 

vorig schooljaar heeft bereikt. We mogen met elkaar trots zijn op de behaalde resultaten van het 

afgelopen schooljaar. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee uw 

vragen te stellen n.a.v. het jaarverslag. In de bijlage vindt u het jaarverslag als leesbaar pdf-bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskampioen 

Vrijdag 23 november was het zover, het voorleeskampioenschap van de Anne Frankschool. Vier 

voorleeskanjers van de bovenbouw hadden zich opgegeven en namen ons mee in hun spannende 

verhalen. Robin, Kobe, Noor en Bodène hebben erg hun best gedaan en laten horen dat ze heel goed 

kunnen voorlezen. De jury had het dan ook erg moeilijk om een keuze te maken. Noor is uiteindelijk 

gekozen als voorleeskampioen. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij het Voorleeskampioenschap 

van Apeldoorn. We wensen haar heel veel succes en plezier!  
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Kinderpostzegels 

Vorige week werden we persoonlijk gebeld door de organisatie van de 

Kinderpostzegels. De kinderen van groep 7 en 8 hebben namelijk een 

prachtig bedrag opgehaald: 

5571,82 
 

We hebben een mooi certificaat ontvangen en zijn uiteraard erg trots op 

de kinderen dat zij zo hun best hebben gedaan om de kinderpostzegels 

en kaarten te verkopen. 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 29 oktober 

Tijdens de studiedag hebben we met elkaar gewerkt aan verschillende onderwerpen die van invloed zijn 

op de schoolontwikkeling en ten goede komen aan de ontwikkeling van de kinderen. Vanuit onze visie 

werken we dit jaar aan de volgende speerpunten: 

Voor elk speerpunt is een PLG opgericht. Dit is een professionele leergemeenschap welke bestaat uit 

meerdere leerkrachten uit ons team. Binnen de PLG wordt onderzoek gedaan naar wat beter en anders 

kan t.a.v. een bepaald thema of onderwerp. Na het vooronderzoek draagt de PLG informatie over aan de 

andere teamleden en wordt er een voorstel gedaan voor een verandering of verbetering (innovatie). Deze 

wordt in samenspraak met het team uitgeprobeerd en geëvalueerd. We voeren deze innovatie in als we er 

samen van overtuigd zijn dat het een verbetering is die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 



SCHOOLBULLETIN III 2018-2019 

 

  

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

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

 

Met wereldoriëntatie zijn we gestart met de methode Blink. Deze methode sluit aan bij de 21ste eeuwse 

vaardigheden. Op een onderzoekende en ontdekkende manier maken de kinderen kennis met de wereld 

om hen heen. De leerkrachten zijn inmiddels ook gestart met het introduceren van TopoMasters. 

 

Dit jaar willen we de ouderbetrokkenheid vergroten door u meer te betrekken bij de inhoud van de 

oudergesprekken. Hiermee is een start gemaakt door u van tevoren een formulier in te laten vullen welke 

gebruikt werd bij de 10-minutengesprekken van november. Binnenkort zullen we dit met het team en een 

aantal ouders evalueren om te kijken welk vervolg we hieraan willen geven. 

 

Vorig jaar zijn we gestart met de overgang van leerkrachtgestuurd werken naar leerlinggestuurd 

werken. Dit jaar leggen we de nadruk op het stellen van doelen en reflecteren. De leerling formuleert, 

binnen een gegeven kader of thema, zijn eigen leerdoelen en legt deze voor aan de leraar voor advies. 

 

De PLG sociaal-emotionele ontwikkeling houdt zich vooral bezig met de Kanjertraining en vragen die 

er zijn met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Ons rekenonderwijs gaan we dit jaar betekenisvoller maken. Hiervoor worden we begeleid vanuit de 

Katholieke Pabo Zwolle.  

 

Toetsen 

Bij ons op school worden gedurende het jaar meerdere toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die horen bij 

een methode en toetsen die we 2 keer per jaar afnemen met de toetsen van Cito. Als school kijken we 

kritisch naar welke toetsen we afnemen, welke informatie het ons oplevert en wat we vervolgens met 

deze informatie doen. 

Dit jaar hebben we besloten om de Cito woordenschattoets niet meer af te nemen in de groepen 3 t/m 8. 

Wij zijn van mening dat de toetsen in onze taalmethode voldoende informatie geven over de 

woordenschatontwikkeling van de kinderen. 

 

In juli 2018 heeft de ministerraad besloten dat kleuters geen schoolse toetsen meer hoeven te maken. 

Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe 

ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Wij zijn het hier als school 

helemaal mee eens. Wel is het zo dat wij kinderen moeten kunnen volgen in hun ontwikkeling. Dat deden 

we al met de methode Kleuterplein. Aan de hand van observaties, gesprekjes of spelletjes kunnen de 

leerkrachten nagaan hoe de kleuters ervoor staan. Op basis van de gegevens kan de leraar bijvoorbeeld 

besluiten of een kleuter wat extra hulp nodig heeft of wanneer een kleuter naar groep 3 kan. 

De toetsen die in het verleden werden gebruikt bij de kleuters kunnen waar nodig nog wel door ons 

worden ingezet als diagnostisch middel. 

 

Oudertevredenheid (reminder) 

Inmiddels heeft 62% van de ouders het oudertevredenheidsonderzoek van DUO ingevuld. Waarvoor onze 

hartelijk dank!  

Om een betrouwbaar beeld te krijgen zou het mooi zijn als we een respons van 80% halen. Mocht u de 

vragenlijst dus nog niet hebben ingevuld dan willen wij u vragen om dit alsnog te doen. 

 

Werkdrukmiddelen 

Het kabinet heeft begin 2018 besloten om structureel geld beschikbaar te stellen om de werkdruk in het 

onderwijs aan te pakken. Vanwege de urgentie is een deel van de door het kabinet beschikbaar gestelde 

middelen eerder beschikbaar gesteld. Als school zijn we aan de slag gegaan met het maken van een plan 

waarin staat hoe we dit geld zouden willen besteden. Inmiddels hebben we een deel ingezet om 

leerkrachten de ruimte te geven om onder schooltijd te werken aan hun administratie en gesprekken te 

voeren met de intern begeleider. Meester Ruud en juf Angeli zijn de leerkrachten die worden ingezet om 

de groep van de leerkracht over te nemen. Daarnaast wordt het geld ook ingezet om leerkrachten te 

verlichten bij hun taken naast het lesgeven. Denk hierbij aan het voorbereiden van een kerstviering, 

opruimen van het magazijn of helpen bij het nakijken en invoeren van bijvoorbeeld toetsen. 

Na een bepaalde periode evalueren we de inzet en kijken we of het ook daadwerkelijk bijdraagt aan 

werkdrukverlaging.  
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Caroll 25 jaar overblijfouder 

Begin december is Caroll 25 jaar overblijfmoeder. Dit is een hele prestatie en daar willen we als school 

wel even aandacht aan besteden. Maandag 3 december zal Caroll daarom extra in het zonnetje worden 

gezet. Caroll wordt om 11.30 uur verwacht op school. De rest is een verrassing voor haar. We zullen haar 

samen met de kinderen toezingen en bedanken. Mocht u het leuk vinden om hier bij te zijn dan bent u 

van harte uitgenodigd. 

 

Oproep luizenouders 

De werkgroep luizenouders is dringend op zoek naar nieuwe ouders. Aan het einde van dit jaar gaat een 

deel van de ouders onze school verlaten omdat hun kinderen van school gaan. 

Ze willen graag het stokje overdragen aan nieuwe ouders zodat we de school luisvrij kunnen houden. 

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Patricia Geervliet (zie info hieronder) en u 

kunt natuurlijk altijd een ochtendje meelopen. De 1e woensdag na de kerstvakantie staat er weer een 

luizencontrole op het programma. U bent van harte welkom! 

 

 

Nieuwtjes van de kleuters! 

Wist u dat we veel betrokken ouders hebben? Een aantal voorbeelden: 

 

 Wist u dat we wederom een fantastische boswandeling hebben gemaakt, georganiseerd door een 

opa en oma? We hebben een schaapsherder en een boswachter ontmoet. De kinderen waren er vol 

van! 

 Wist u dat er spontaan een politieagent met motor (inclusief zwaailichten en sirene) op het 

schoolplein is geweest? We mochten allemaal even op de motor zitten. Stoer hè? 

 Wist u dat we bij het thema restaurant een bezoek hebben gebracht aan restaurant Jules Verne? 

We hebben daar genoten van een heerlijk ontbijt en een kijkje mogen nemen in de keuken en zelfs 

in de hele koude vriezer. Brrr! 

 Wist u dat we twee fantastische techniekochtenden hebben gehad waarbij er zelfs opa’s en oma’s 

kwamen helpen? De kinderen hebben genoten! 

 

Dank, dank, dank lieve allemaal voor de hulp! 
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Oproep kerstspullen (herhaling) 

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! 

 

Kerstviering 

Graag kijken we alvast vooruit naar de kerstviering van dit jaar. De voorbereidingen zijn al in volle gang 

en graag willen wij alvast een tipje van de sluier oplichten over de invulling van onze viering. 

De kerstviering zal in het teken staan van gastvrijheid en te gast zijn. We sluiten aan bij het thema van 

onze methode Hemel en Aarde. 

 

Op donderdagavond 20 december is de viering voor groep 1 t/m 8 in de Onze Lieve Vrouwekerk. De 

viering is voor alle groepen van 17.30 – 18.30 uur. Op basis van de evaluatie van vorig jaar hebben we 

ervoor gekozen om de viering niet meer op te splitsen. We hebben van veel ouders teruggekregen dat het 

niet prettig was i.v.m. het tussendoor brengen en halen op school dan wel bij de kerk. Dit koste erg veel 

tijd en was voor veel ouders niet haalbaar. Om alle mensen en kinderen een plaatsje te geven in de kerk 

hebben we ervoor gekozen dat er per gezin 2 gasten uitgenodigd kunnen worden voor de viering. 

  

Meer inhoudelijke informatie volgt zodra Sinterklaas ons land weer heeft verlaten. 

 

Oproep   

Bent u muzikaal of zingt u graag? Dan kunt u zich opgeven voor het kerstkoor! Voor en na de viering lijkt 

het ons leuk als er een koor buiten staat te zingen. U kunt zich opgeven bij juf Irma of juf Marjolein of via 

de mail directie@annefrankschoolapeldoorn.nl.  

 

 

Kerstontbijtbuffet 

Vrijdagochtend 21 december is er voor alle kinderen een kerstontbijt. We starten hiermee om 8 uur. De 

kinderen mogen deze ochtend al om 7.50 uur naar binnen. 

Alle kinderen mogen voor deze ochtend iets te eten meenemen voor het ontbijtbuffet. Denk hierbij aan 

kleine broodjes, beleg, kleine yoghurtjes, fruit. Voor drinken wordt gezorgd door de OR. Uw kind krijgt 

binnenkort een kerstbal mee waarop u kunt schrijven wat het kind meeneemt. Bij elke groep komt een 

kerstboom te hangen waar de bal opgeplakt kan worden. U kunt dus zien wat er al meegenomen wordt 

door andere kinderen. Zo hopen we veel diversiteit te krijgen voor deze gezellige ontbijtochtend. 

 

mailto:directie@annefrankschoolapeldoorn.nl
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Ouderbrief Hemel&Aarde 

Beste ouders, 

 

Na een bijna eindeloze nazomer gaan we nu echt de donkere dagen in. Ineens is de decembersfeer heel 

dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die we het liefst doorbrengen met mensen die 

dichtbij ons staan. De lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan deze weken 

over het thema Gast. Hoe is het om anderen toe te laten als gast, en hoe is het om bij anderen gast te 

zijn? 

 

Gastvrijheid en gast zijn, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De gast en de gastheer moeten allebei 

drempeltjes over van ongemak en onwennigheid. Maar als je dat eenmaal doet, dan is het comfort dat je 

elkaar kunt bieden extra waardevol en warm. Het is niet voor niets dat gastvrijheid zo’n belangrijke rol 

speelt in bijna alle culturen en godsdiensten. 

Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt. Het is niet zomaar iets. 

Het vraagt dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je omarmt wat je misschien niet zo 

aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we eigenlijk nogal op onszelf. Ook als we het wel prima vinden als 

een vriendinnetje of vriendje een keer mee-eet, is dat nog wel iets anders dan leven in een cultuur waarin 

het vanzelf spreekt dat er altijd eten en een bed is voor een gast. 

 

In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien. Gastvrijheid, naastenliefde, 

omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar verwant. Jezus zegt ergens in de Bijbel dat je 

alles dat je voor armen en hongerigen doet, je eigenlijk voor Jezus doet. Daarmee zegt hij dat als je wilt 

proberen om te leven zoals Jezus, wilt doen zoals hij heeft voorgedaan, dat gastvrijheid dan een goede 

manier is om dat in de praktijk te brengen. 

 

Wie gast is, maakt zich een beetje afhankelijk. Soms voelt dat wat ongemakkelijk, zoals iedereen wel 

weet die heeft gelogeerd. Hoe vriendelijk je ook verwelkomd wordt, kleine dingen zijn een beetje anders, 

je weet niet helemaal goed hoe alles gaat en wat er van je verwacht wordt. Als gast ben je niet thuis. 

 

In veel godsdiensten wordt die houding en dat gevoel van gast-zijn belangrijk gevonden. Het maakt dat je 

je niet hecht aan spulletjes en comfort dat er eigenlijk niet zo toe doet. Leven als een gast houdt je alert, 

maakt je gericht op de ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf. 

 

Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven naar Kerst. Wie er oog voor heeft, ontdekt veel 

gasten in het kerstverhaal. Jozef en Maria zoeken een onderkomen in Bethlehem, waar nergens plek meer 

is. Als Jezus is geboren, ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten Jezus welkom, zoals het oude 

kerstlied dat laat klinken: Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer… 

 

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


