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 Oproep verkeerswerkgroep 

 Oproep verkeersbrigadiers 

 

Voor in uw agenda: 

 Begin februari adviesgesprekken groep 8 

 Woensdag 13 februari studiedag team (alle kinderen vrij) 

 Ouderkijkweek in de week van 18 februari 

 Donderdag 21 februari rapport 1 mee naar huis 

 Vrijdag 22 februari – maandag 4 maart Voorjaarsvakantie 

 Vrijdag 22 februari zijn alle kinderen vrij 

 Maandag 4 maart studiedag team (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 6 maart luizencontrole 

 Oudergesprekken in de week van 11 maart 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

De wachtlijsten zijn na de open dag weer flink aangevuld. Voor 

het geboortejaar 2015 en 2016 zitten de groepen inmiddels al 

vol. 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! 

 

Ouderkijkweek 

In de week van 18 februari is er weer een ouderkijkweek. U kunt zich vanaf maandag 4 februari 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. 
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Oudergesprekken 

In de week van 11 t/m 15 maart staan de oudergesprekken gepland. Net zoals afgelopen keer werken we 

met een intekenlijst. Dit werkt als volgt: 

• Bij elke klas hangt vanaf maandag 11 februari een intekenlijst waarop u zelf kunt intekenen. 

• Van maandag 11 t/m vrijdag 15 februari kunnen gezinnen met meerdere kinderen (uit groep 1 t/m 

7) op school intekenen. 

 Van maandag 18 t/m donderdag 21 februari kunnen de gezinnen met één kind op school intekenen. 

 

We hebben voor bovenstaande verdeling gekozen zodat gezinnen met meerdere kinderen de gesprekken 

kunnen laten aansluiten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 

kind(eren). Bijvoorbeeld wanneer u net een gesprek heeft gehad of wanneer u rondom de 

gespreksperiode al een afspraak heeft staan. 

 

Nieuws van de MR: 

Begin deze maand zijn de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) weer bij elkaar gekomen om de 

ontwikkelingen op de school te bespreken. Deze keer hebben we onder andere gesproken over: 

 De schooltijden en het overblijven. 

 De opvolging van onze voorzitter (begin februari volgt hier meer informatie over). 

 De tijdelijke vervanging van de IB-taken. 

 Het jaarplan. 

 De resultaten van het RI&E onderzoek. 

 De inzet van de werkdrukmiddelen. 

 De vorderingen van het aanpassen van ons schoolplein. 

 De onderwerpen die besproken zijn in de GMR. 

 De punten op de volgende vergadering. 

 

Inrichten lege lokaal 

Zoals u wellicht heeft gezien is er in het kleutergebouw een lokaal welke nog wel wat aankleding en 

inrichting kan gebruiken. Dit is het voormalige BSO-lokaal van Mam’s welke aan de voorkant zit van het 

kleutergebouw. Inmiddels heeft de kapster van Mam’s hier een plekje gekregen maar we willen deze 

mooie ruimte natuurlijk ook zelf meer gaan gebruiken. Het moet een multifunctionele ruimte gaan worden 

waar alle leerkrachten en kinderen gebruik van kunnen gaan maken. Op dit moment is een werkgroep 

aan het brainstormen over het gebruik, de inrichting en de naam van de ruimte. We houden u op de 

hoogte. 

 

Met sprongen vooruit 

Op school maken we gebruik van de rekenmaterialen van Met Sprongen Vooruit. Deze materialen kan de 

leerkracht gebruiken ter ondersteuning van de rekenles of om kinderen zelfstandig mee te laten werken. 

Per 2 groepen is er een basisset welke in het magazijn op een centrale plek te vinden was. Omdat in de 

praktijk bleek dat het materiaal hierdoor te weinig werd gebruikt hebben we nu voor elke klas een set 

kast aangeschaft voor de rekenmaterialen. Zo kunnen de spellen sneller gepakt en gebruikt worden.  
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Schoolplein (bericht van de werkgroep) 

Graag geven we u even een update over het schoolplein. Achter de schermen is er veel gebeurd.  

Aan het begin van het schooljaar zijn we met de kinderen druk aan de slag geweest om mooie 

moodboards te maken, zodat we wisten wat zij graag wilden hebben. Daarnaast hebben ook de 

leerkrachten aangegeven wat zij vonden dat belangrijk was voor het nieuwe schoolplein.  

We hebben ook gesprekken gevoerd met de brandweer en ook andere partijen die ons kunnen helpen met 

het maken van een zo leuk en educatief mogelijk schoolplein. Met de gemeente hebben we contact gelegd 

over de mogelijkheden van het plein en over de afwatering. Bij de aanleg van het nieuwe plein wordt 

ervoor gezorgd dat het regenwater ook beter afgevoerd kan worden. Met een kleine groep enthousiaste 

mensen zijn we aan de slag gegaan om een eerste ontwerp te maken. Deze wordt nu bijgewerkt. Uw inzet 

bij het realiseren van het plein is ook belangrijk. Hoe we dit vorm willen geven komen we later op terug. 

We hopen u binnenkort meer te kunnen laten zien. 

 

Ziek kind (Bron: RIVM) 

We merken de laatste tijd steeds vaker dat kinderen ziek naar school worden gestuurd. Dit is voor zowel 

uw kind als de leerkracht niet wenselijk. Wij zijn als school immers niet berekend op de opvang van zieke 

kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met 

ziekteverschijnselen wel naar school mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee 

aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere 

kinderen van de groep. 

 

Welbevinden van het zieke kind 

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. 

Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving 

worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of 

huiduitslag meestal wel meedoen in de groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft 

op school niet erger te zijn dan thuis. Echter is het wel belangrijk dat andere kinderen hiermee niet 

worden besmet. 

 

Gezondheid van de andere kinderen 

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school 

komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en leerkrachten om ook besmet te worden te groot 

is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt 

'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft 

plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. Het weren van deze kinderen gebeurt in 

overleg met de GGD. 

 

We willen u dan ook vragen met bovenstaande rekening te houden en uw kind eerst goed uit te laten 

zieken voordat hij of zij weer naar school gaat. Bij twijfel adviseren we u om contact op te nemen met de 

huisarts.  

 

Voorleestip 

Voorlezen is gezellig en leuk! Het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de 

ontwikkeling van uw kind. 

 

Het spannende vervolg op De Gorgels, geschreven door Jochem Myjer. Melle en zijn 

familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de 

nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog 

belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een 

bloedstollend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint 

te smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met 

murmeltieren, roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door 

Katja, die alles weet over de gevaren van de bergen… 
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Verkeerswerkgroep 

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind veilig naar school en huis kan 

fietsen of lopen? Voor de werkgroep verkeer zijn we op zoek naar nieuwe, 

enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken over de 

verkeersveiligheid rondom de school. Op dit moment bestaat de 

werkgroep uit drie ouders. Twee ouders nemen aan het einde van dit 

schooljaar afscheid omdat hun jongste kind naar de middelbare school 

gaat. We kunnen dus nog wel wat versterking gebruiken. U kunt zich 

opgeven bij Tamara. 

 

Verkeersbrigadiers Vosselmanstraat / Loolaan   

De verkeerswerkgroep van de Koningin Wilhelminaschool heeft gevraagd 

of wij als school onderstaande oproep willen delen. 

 

Samen met Linda coördineer ik de verkeersbrigadiersgroep van de Koningin Wilhelmina School. Al 

jarenlang zorgen wij voor de verkeersveiligheid op de oversteekplek aan de Vosselmanstraat / Loolaan. 

Het oversteekpunt waar ook leerlingen van de Anne Frank school gebruik van maken. Wij vinden het altijd 

fijn om kinderen ongeacht op welke school zij zitten te voorzien van een veilige oversteek. Dit doen wij 

met een groep vrijwilligers. Tot op heden hebben wij met de vrijwilligers het rooster kunnen dichten. 

Helaas komen wij voor komend schooljaar vrijwilligers te kort. 

Zou u ons willen helpen om de veilige oversteek ook waar te maken in de komende jaren? 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Groet, 

 

Linda Tijssen: 06 50 48 89 02, Linda_Tijssen@hotmail.com  

Roy Huisman: 06 53 58 89 49, royhuisman@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

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