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SCHOOLBULLETIN  

          29 mei 2019 

In deze editie:  

 Einde schooljaar 

 Cito eindtoets 

 Overblijf 

 Schoolplein 

 Personele mededelingen 

 Inschrijvingen 

 Kamp groep 8 

 Vakantiebieb 

 Cito toetsweek 

 Ouderportaal 

 Oudergesprekken 

 Gevonden voorwerpen 

 Hemel en Aarde 

 

Voor in uw agenda: 

 Donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei Hemelvaart (alle kinderen vrij) 

 Donderdag 6 juni studiedag team (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 

 Maandag 17 t/m donderdag 20 juni avond4daagse 

 Vrijdag 21 juni mogen alle kinderen een uurtje later beginnen vanwege de avond4daagse 

 Woensdag 26 juni studiedag team (alle kinderen vrij) 

 Eind juni / begin juli pré adviesgesprekken groep 7 

 Woensdag 10 juli ouderbedankmoment 

 Woensdag 3 juli meester- en juffendag groep 3 t/m 8 

 Woensdag 10 t/m vrijdag 12 juli Hapskamp groep 7 

 Dinsdag 16 juli groepswissel 

 Woensdag 17 juli afscheid groep 8 

 Vrijdag 13 juli alle kinderen 12:00 uur vrij en start van de zomervakantie 

 

Einde schooljaar nadert 

Na alle feestdagen, vrije dagen en vakanties kunnen we langzaam gaan aftellen voor de zomervakantie en 

dat betekent ook het einde van het schooljaar 2018-2019. Tijd om even kort stil te staan bij de afgelopen 

periode. 

Er zijn dit jaar mooie stappen gezet richting toekomstgericht onderwijs met o.a. de methode BlinkWereld, 

we hebben ons rekenonderwijs onder de loep genomen en we gaan per 1 augustus over naar het 5-gelijke 

dagenmodel. Daarnaast hebben we een oudertevredenheidsuitslag ontvangen waar we enorm trots op 

zijn. Van alle ontwikkelingen hebben we u regelmatig op de hoogte gebracht middels het schoolbulletin. 

We hebben dit jaar ook voor wat uitdagingen gestaan wat betreft het vinden van geschikte invallers. 

Zowel voor langdurige inval als vervanging bij ziekte. Er zijn groepen naar huis gestuurd, groepen 

verdeeld of leerkrachten hebben hun ambulante taken moeten staken om voor de groep te staan. Er was 

vanuit u als ouder altijd veel begrip voor de invalproblematiek en hoe we het hebben opgelost. Hiervoor 

willen we u nogmaals hartelijk danken. 
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De komende weken staat er nog een aantal leuke activiteiten op de planning. Waaronder het 

ouderbedankmoment, de juffen- en meesterdag, Haps, kamp en het afscheid van groep 8. 

Verder zijn we bezig met het formatieplaatje voor volgend schooljaar en zullen we op de studiedag in juni 

het jaar evalueren en bepalen wat de speerpunten worden voor het nieuwe schooljaar. 

We kunnen in elk geval melden dat er volgend jaar niets verandert aan het aantal groepen. Er blijven 

twee groepen 1/2 en daarnaast de groepen 3 t/m 8. Zodra we weten welke leerkracht in welke groep 

staat, zullen we u hierover informeren. We gaan er samen nog een paar gezellige en leuke weken van 

maken! 

 

Cito eindtoets 

Wij volgen kinderen meerdere jaren en kijken naast de 

toetsresultaten ook naar de werkhouding en de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Op basis daarvan geven wij in groep 8 een passend 

advies voor het VO. Dit jaar heeft onze school een score behaald van 

535.2. Een eerste analyse laat zien dat onze adviezen passend zijn 

bij de uitslag van de individuele scores van de leerlingen. Met 

uitzondering van een enkele leerling die een score heeft behaald die 

net onder of boven het schooladvies ligt. We zijn trots op groep 8 en 

wensen hen alvast veel plezier en succes op hun nieuwe school!  
 

Overblijf 

Vanwege het invoeren van het 5-gelijke dagenmodel stopt per 1 augustus 2019 het overblijven met 

overblijfmedewerkers op de Anne Frank. We zullen op een passende manier afscheid nemen van alle 

vaders, moeders, opa’s en oma’s, andere vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor onze school. 

Met het stoppen van de overblijf stopt ook het betalen voor het overblijven. De bijdrage die u als ouder 

betaalt, is gebruikt voor het betalen van de overblijfmedewerkers en het aanschaffen van materialen zoals 

buitenspeelmateriaal, knutselmateriaal en gezelschapsspelletjes. Na alle betalingen in juli zal er nog een 

bedrag over zijn. Dit zal gebruikt worden voor het nieuwe schoolplein en voor een bedankje voor alle 

overblijfmedewerkers.  

 

Schoolplein 

Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen heel goed hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen 

voor het nieuwe schoolplein. Het sponsorgeld kan t/m woensdag 6 juni worden ingeleverd bij de 

leerkracht van uw kind. Als we straks alle gelden bij elkaar hebben opgeteld weten we hoe ons plein er 

definitief uit kan komen te zien. We wachten hiervoor nog op de subsidie die we hebben aangevraagd bij 

de gemeente. 

 

Personele mededelingen 

Zoals u weet is juf Caroline al een tijdje afwezig. Op dit moment is zij nog bezig met haar herstel en gaat 

ze kleine stapjes vooruit. Dat is goed om te horen. Ze is ook al een aantal keren op school geweest. 

Het is nog niet bekend wanneer juf Caroline haar werkzaamheden op de Anne Frank weer zal hervatten. 

Juf Annet zal in ieder geval tot 19 juli werkzaam blijven op de Anne Frank als interim IB-er. Na de 

zomervakantie zal juf Suzanne de IB-taken van juf Caroline gaan oppakken. 

 

Juf Elleke heeft na de geboorte van haar overleden kindje officieel verlof. Juf Laura en juf Marjolein blijven 

daarom tot het einde van het schooljaar in groep 1/2B. Wanneer juf Elleke haar werkzaamheden weer zal 

hervatten is nog niet bekend. 

 

Meester Marinus heeft binnen onze stichting, de Veluwse Onderwijsgroep, een nieuwe uitdaging gevonden 

op een andere school. We wensen hem alvast veel plezier op zijn nieuwe school! Welke school dit is, 

wordt gecommuniceerd als alle scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep de formatie rond hebben. 

 

Op dit moment zijn we bezig om de ontstane vacatureruimte in te vullen voor de Anne Frank. Als we de 

formatie rond hebben zullen we dit, tegelijk met alle scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep, met u 

communiceren. 
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Inschrijvingen 

De wachtlijsten zijn na de Open Dag van woensdag 10 april weer flink aangevuld. Als school proberen wij 

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 in te schrijven? Alvast bedankt! 

 

Kamp groep 8 

Juf Amanda gaat dit jaar samen met juf Linda mee op kamp. 

Juf Paula zal woensdag in groep 3 werken en juf Annelies op donderdag en vrijdag. 

 

VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer 

doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 

zomer kan een terugval van het AVI‐niveau voorkomen. 

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 

zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te 

downloaden in de App Store en Google Play Store en is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te 

zijn. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de 

boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend 

tot en met 31 augustus. 

 

CITO toetsweek 

Deze week is gestart met het afnemen van de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem in groep 3 t/m 7. 

Dat doen we twee keer per jaar: in januari en in juni. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van 

ieder kind goed bijhouden. Ook geven deze toetsen ons op school- en groepsniveau een goed beeld van 

de kwaliteit van ons onderwijs. 

De toetsen worden afgenomen op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen en spelling. Voor sommige 

kinderen zal het best een beetje spannend zijn maar we proberen de druk zoveel mogelijk weg te nemen. 

Zorgt u ervoor dat uw kind lekker uitgerust naar school komt? Het is belangrijk dat alle kinderen er 

tijdens deze toetsmomenten zijn! We proberen de toetsen zo veel mogelijk op de ochtenden af te nemen 

zodat iedereen nog lekker uitgerust is. 

 

Ouderportaal 

Soms zijn toetsen voor een gedeelte nagekeken en scores nog niet volledig ingevoerd in het systeem. Om 

verwarring te voorkomen, sluiten we het toetsgedeelte van het Ouderportaal tijdens de toetsweken. Zodra 

alles er juist in staat, zullen we dit weer openzetten. 

 

Oudergesprekken 

De vorderingen van uw zoon/dochter worden met u besproken tijdens de facultatieve gesprekken die 

vanaf week 27 gepland staan. U kunt zelf de keuze maken om met de leerkracht van uw kind(eren) in 

gesprek te gaan. Voor groep 7 zijn eind juni / begin juli de pré 

adviesgesprekken. U krijgt hierover bericht van de leerkracht van groep 7. 

 

Gevonden voorwerpen 

De bakken met gevonden voorwerpen zijn inmiddels weer aardig gevuld. Is 

uw kind iets kwijt kijk dan in de bakken bij de conciërge. Na 5 juni gaat alles 

naar een goed doel. 

 

MR 

Woensdag 5 juni is de volgende MR-vergadering. De volgende punten worden dan besproken: 

Formatie 

Begroting OR 

Jaarverslag 

Passend onderwijs 

Punten vanuit de GMR 

Aansluiting PO-VO 
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Ouderbrief Hemel en 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. 

 

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 fijn en zonnig 

Hemelvaartweekend! 
 


