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          26 april 2019 
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 Gevonden voorwerpen 

 Schoolfotograaf 

 Aanvragen verlof 

 Oproep 

 Nieuw MR-lid 

 Ouderbrief Hemel & Aarde 

 

Voor in uw agenda: 

 Maandag 29 april t/m zondag 5 mei Meivakantie (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 8 mei luizencontrole 

 Dinsdag 21 en woensdag 22 mei schoolfotograaf 

 Woensdag 29 mei muffendag (meester- en juffendag) groep 1 t/m 4 

 Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni Hemelvaartweekend (alle kinderen vrij) 

 Donderdag 6 juni studiedag voor de leerkrachten (alle kinderen vrij) 

 Vrijdag 7 juni t/m dinsdag 11 juni lang pinksterweekend (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 12 t/m vrijdag 14 juni kamp groep 8 

 Woensdag 12 juni MR-vergadering 

 

Koningsspelen 

Wat een geweldige dag hebben we met elkaar gehad tijdens de Koningsspelen! Het weer zat gelukkig mee 

en alle kinderen zagen er mooi uit met oranje T-shirts, jurkjes, kroontjes en nog veel meer. Alle kinderen 

hebben de Koningsspelen swingend geopend in de klas en bij de Wenum Hoeve. De kleuters hebben 

vervolgens op het schoolplein allerlei spelletjes gedaan. De groepen 3 t/m 8 hebben de Koningsspelen 

gevierd bij de Wenum Hoeve. Hier konden ze koe knuffelen, skelter rijden, op de stormbaan klimmen en 

nog veel meer. 

Via deze weg willen we de familie Wensink nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van de 

Wenum Hoeve. Namens alle kinderen, ouders en team van de Anne Frankschool wordt er een donatie 

gedaan voor de stichting van de vrienden van de Wenum Hoeve. 

Daarnaast willen we de Ouderraad en alle ouders bedanken die hebben geholpen met het voorbereiden 

van deze geweldige dag, het begeleiden van de kinderen en het brengen en halen van de kinderen.  
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Vakantierooster 2019-2020 (herhaling) 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2 september 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie (incl. Konings- en 

Bevrijdingsdag) 

27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Toetsen groep 3 t/m 8 

Bij alle vakken die bij ons op school worden gegeven, hoort een methode. Aan het eind van ieder lesblok 

volgt een toets. Een zogenaamde methodegebonden toets. De toets geeft de leerling en de leerkracht 

inzicht of de behandelde stof wordt beheerst. Elke toets wordt beoordeeld met een cijfer dat tot stand 

komt door het toepassen van de 80% norm. Dit betekent dat 80% van de resultaten van de toets goed 

moet zijn om een voldoende (een 6) te halen. Deze cijfers en de resultaten uit de lessen vormen samen 

een gemiddelde. Dit gemiddelde komt op het rapport te staan van uw zoon/dochter. 

Naast deze cijfers werken we ook met het Cito-leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze methode-

onafhankelijke toetsen krijgen wij informatie over resultaat en vaardigheid van het geboden onderwijs op 

leerling-, groeps- en schoolniveau vergeleken met alle deelnemende scholen in Nederland. Zo kunnen wij 

aandachtspunten formuleren en – waar nodig – maatregelen treffen om ons onderwijsaanbod op de 

diverse niveaus te verbeteren. De resultaten worden bijgehouden in het geautomatiseerde Cito-

leerlingvolgsysteem (Cito LOVS). 

 

De resultaten van de methode-gebonden toetsen en de Citogegevens komen niet altijd overeen. Bij 

methode-gebonden toetsen worden alleen net behandelde onderdelen getoetst. Bij een Cito-toets 

daarentegen worden verschillende onderdelen getoetst en ook onderdelen die nog niet aan bod zijn 

geweest. Dit om meer inzicht te krijgen in de verschillende niveaus. De analyses die per leerling worden 

gemaakt naar aanleiding van de Cito-toetsen, geven een goed beeld in welke categorieën/onderdelen een 

leerling nog extra ondersteuning nodig heeft en hoeveel de leerling in vaardigheid is gegroeid. De te 

geven begeleiding wordt vervolgens in een groepsplan beschreven en hier wordt in de groep naar 

gehandeld. De Cito-toets heeft geen beoordelende functie maar een signalerende functie. 

 

Eind mei / begin juni staat er een toetsperiode gepland van de niet-methodegebonden toetsen, de 

zogeheten Citotoetsen. Als alle toetsen zijn afgenomen worden de toetsen ingevoerd en zullen we binnen 

het team de resultaten en de vervolgstappen bespreken. Na deze periode sluiten de leerkrachten de oude 

plannen af en verwerken de resultaten in nieuwe plannen voor de nieuwe groep. 
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Parnassys ouderportaal 

In Ouderportaal kunt u de resultaten van zowel de methodegebonden 

toetsen als de niet-methodegebonden toetsen (Cito) inzien. Bij de 

methodegebonden toetsen staat een cijfer en achter de toetsen van Cito 

staat een niveau-aanduiding; I t/m V. Om snel te zien hoe een leerling 

scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito deze niveau-

indicaties ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te 

nemen bij een grote groep leerlingen in Nederland. 

Voorheen werd gebruik gemaakt van de niveau-aanduiding A t/m E. In 

het bijgevoegde plaatje kunt u zien wat het verschil is tussen beide 

niveau-aanduidingen. Als school hanteren wij de I t/m V-aanduiding. 

Deze niveau-aanduiding geldt alleen voor de toetsen die van Cito zijn. 

Wij nemen ook nog andere toetsen af zoals de toetsen van Kleuterplein 

in de onderbouw. Deze toetsen zijn niet van Cito en hebben daarom 

geen I t/m V-aanduiding. 

 

Schoolplein 

De werkgroep heeft het plan van aanpak inmiddels af en deze zal vóór 1 mei worden ingediend bij de 

gemeente Apeldoorn voor het aanvragen van schoolpleinsubsidie. We hopen natuurlijk dat we zoveel 

mogelijk subsidie krijgen van de gemeente. Samen met het budget dat door school is vrijgemaakt komen 

we steeds een beetje dichter bij het bedrag dat we nodig hebben voor het nieuwe schoolplein. Mocht u 

nog mensen kennen in uw omgeving die zouden kunnen helpen met graafwerkzaamheden en het 

afvoeren van materialen dan kunt u dit doorgeven aan Marinus of Marloes. 

 

Om ook de kinderen te betrekken bij het kunnen realiseren van het nieuwe schoolplein zal er een 

sponsorloop worden gehouden op vrijdag 24 mei. Na de meivakantie krijgt u meer informatie en zullen we 

u ook het ontwerp van het nieuwe schoolplein tonen. 

 

Gevonden voorwerpen 

Vanaf maandag 6 mei liggen de gevonden voorwerpen in de hal. Wilt u kijken of er iets 

tussen zit van uw kind? Woensdagmiddag 8 mei schenken we alles aan een goed doel. 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 21 en woensdag 22 mei komt de ‘sgoolfotograaf’ bij ons op school. In de bijlage bij deze mail 

vindt u kledingtips van de fotograaf. Op dinsdag worden de portretfoto’s gemaakt en een deel van de 

broertjes/zusjesfoto’s. Woensdag worden de laatste broertjes/zusjesfoto’s gemaakt en de groepsfoto’s. 

Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de inlogkaarten via de leerkracht. Vanaf dat 

moment gaat de actieperiode in en kun je binnen een week de groepsfoto kosteloos mee bestellen. Meer 

informatievind je op de website van sgoolfotografie. 

 

http://www.sgoolfotografie.nl/
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Aanvragen verlof  

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er verlof wordt aangevraagd om eerder op vakantie te gaan 

of buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan. Bijvoorbeeld om de boot te halen, familiebezoek of 

een vlucht eerder te nemen. Hier kunnen we als school geen verlof voor geven. U kunt alleen verlof 

vragen als er sprake is van gewichtige (bijzondere) omstandigheden. Wij hebben ons als school hierin aan 

de Leerplichtwet te houden en leggen u hierbij uit wat er onder gewichtige omstandigheden wordt 

verstaan. 

 

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 de 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, max. 4 dagen); 

· 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. 

 

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. Als school 

zijn wij verplicht schoolverzuim (ongeoorloofd of luxeverzuim) zonder geldige reden te melden. U krijgt 

vervolgens van de leerplichtambtenaar een uitnodiging voor een gesprek. 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. 

 

Oproep 

Wij zijn op zoek naar oude overhemden die we kunnen gebruiken tijdens 

het knutselen. Mocht u binnenkort uw kast opruimen en nog wat 

tegenkomen dan kunt u deze inleveren op school. Alvast bedankt! 
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Nieuw MR-lid 

Dit schooljaar nemen we afscheid van Michel Bevaart als voorzitter van de MR. Via deze weg willen we 

hem alvast hartelijk danken voor zijn bijdrage als lid van de oudergeleding. 

Er is in februari een oproep geweest van de MR voor het werven van een nieuw lid voor de oudergeleding. 

Bij meerdere aanmeldingen zouden er dan verkiezingen worden gehouden. Dit jaar was dit niet nodig 

omdat er uiteindelijk maar één ouder was die zich had opgegeven. Hieronder stelt hij zichzelf voor. We 

wensen Pim alvast heel veel plezier als ouder in de MR. 

 

Mijn naam is Pim Frijhoff en ik ben de vader van Bram en Duuk (groep 1) en Sarah (groep 5). Ik breng 

elke dinsdag en donderdag de kinderen naar school. Ik neem vanaf volgend schooljaar zitting in de MR 

omdat ik het belangrijk vind iets te kunnen betekenen voor de school. Ik ben overdag veel aan het werk 

en kan daardoor lastig helpen. Via de MR kan ik toch mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van 

deze prachtige school als vertegenwoordiger van de kinderen en de ouders. Als er dingen zijn, spreek me 

gerust aan op het plein. Dan neem ik dit mee naar de MR. 

 

Ouderbrief Hemel & Aarde 

Beste ouders, 

 

Tot de zomervakantie gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing over het onderwerp Schip. Geen 

betere manier om je op een avontuurlijke en reislustige zomer voor te bereiden dan op een schip. Onze 

methode Hemel en Aarde biedt weer een rijke verzameling lessen, waarin op alle mogelijke manieren 

wordt verkend wat het leven op een schip allemaal met zich meebrengt. En geloof het of niet, daar zitten 

verrassend veel levensbeschouwelijke en filosofische kanten aan. 

 

Overal op de wereld is zee en overal zijn schepen. En overal zijn mensen die hun leven wagen, hun lot in 

handen leggen van het schip; en dierbaren die maanden doorbrengen aan wal, in de hoop op een 

behouden vaart. Nergens is een mens zo kwetsbaar als op een schip op de uitgestrekte zee. 

 

Er bestaan veel verhalen waar schepen steeds een wankel houvast zijn in een woelig en gevaarlijk 

bestaan. In de bovenbouw vertellen we het verhaal van de Mayflower, het schip waarmee in 1620 Engelse 

pilgrimfathers een nieuw bestaan zochten in Amerika. En ze maken kennis met de Vliegende Hollander, 

het spookschip dat eeuwig moet blijven rondvaren. Verhalen lopen niet altijd goed af. De kinderen in de 

middenbouw maken kennis met een deel van de Odyssee, de Griekse mythische tocht met veel 

avonturen. In de onderbouw vertellen we een piratenverhaal, dat de sfeer van gevaarlijk avontuur en 

losbandigheid goed weergeeft. In al die verhalen zijn schepen een baken van hoop en zekerheid. 
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Ook in Bijbelverhalen is zo’n rol vaak voor schepen weggelegd. De kinderen in de onderbouw horen het 

verhaal van Noah, die een boot bouwt tegen de grote watervloed. We vertellen het als een verhaal van 

hoop, waarin het schip de wereld redt. In de bovenbouw wordt het verhaal verteld over de apostel Paulus. 

Hij reist zo ver als zijn wereld groot is om het verhaal van Jezus door te vertellen. Op een reis naar Italië 

leidt hij schipbreuk bij een Grieks eiland. Het verhaal vertelt hoe Paulus omging met de risico’s van het 

reizen en de tegenslag van de schipbreuk. 

 

Het schip is in veel religies en levensbeschouwingen een krachtig symbool 

dat vaak te maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven. In de lessen 

van de bovenbouw gaat het bijvoorbeeld over de Keltische mythe van 

Manannan, van wie verteld wordt dat hij de zielen naar de andere wereld 

vaart. In de middenbouw maken kinderen kennis met het Japanse 

zomerfeest Obon, wanneer brandende lantarens op het water worden 

gelaten, als groet aan de zielen die overleden zijn. De kleuters in de 

onderbouw maken kennis met het Thaise feest Loi Krathong, waar kleine 

bootjes, van papier gevouwen, met een lichtje erin, al het verdriet laten 

wegdrijven. 

 

We hopen dat de kinderen door deze lessen weer iets meer ontdekken van 

wat godsdienst en levensbeschouwing in je leven kan betekenen, en hoe rijk 

het leven wordt als je er met verwondering, vertrouwen en verbeelding van 

kunt genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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


