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Voor in uw agenda: 

 Maandag 30 september:  Koffie-ochtend voor ouders 8.30u-9.30u 

 Week van 1 oktober:   Ouderkijkweek 

 Woensdag 2 oktober:  Start kinderboekenweek 

 Donderdag 3 oktober:  Studiedag team, alle kinderen vrij 

 Zaterdag 5 oktober:   Dag van de leerkracht 

 Week van 7 oktober:   Week van de pauzehap 

 Woensdag 9 oktober:  Open dag 9-12 uur 

 Donderdag 17 oktober:  Herdenking Joods monument groep 7 en 8 

 Maandag 21 – zondag 27 oktober: Herfstvakantie 

 Woensdag 30 oktober:  Luizencontrole 

 

Pleinfeest 

Het pleinfeest was dit jaar weer een groot succes. Het weer zat enorm mee waardoor we alles buiten 

konden doen. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk spelletjes te spelen voor 

het goede doel. Ook de innerlijke mens kwam niets tekort want er waren heerlijke hapjes gemaakt door 

de ouders. Via deze weg willen we de pleinfeestcommissie enorm bedanken voor hun inzet om het feest 

tot een succes te maken. Daarnaast willen we alle ouders bedanken die hebben geholpen bij het 

begeleiden van de spelletjes of iets lekkers hebben gemaakt om te verkopen. Binnenkort wordt de 

opbrengst bekend gemaakt. 

 

Prijs gewonnen 

Groep 6 heeft een prijs gewonnen van het ASK-Theater. Vrijdag 4 oktober krijgen zij een toneelworkshop 

op school. 

 

Koffie-ochtend 

Maandag 30 september is de eerste koffie-ochtend van dit schooljaar. U kunt dit jaar tijdens de geplande 

koffie-ochtenden met andere ouders van gedachte wisselen, vragen stellen aan de directie over allerlei 

zaken en input geven over bepaalde thema's of onderwerpen. Maandag is het thema de startgesprekken 

en hoe u deze heeft ervaren. We zien u graag a.s. maandag in het hoofdgebouw. De koffie of thee staat 

klaar! Mocht u maandagochtend een kijkje nemen in de klas van uw kind, dan mag u daarna gewoon 

aanschuiven. 
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Open dag 

Woensdag 9 oktober doen wij mee aan de Apeldoornse open dagen voor alle basisscholen. U kunt dit 

doorgeven aan vrienden, familie of kennissen die op zoek zijn naar een leuke, gezellige school voor hun 

kind(eren). 

 

Inschrijven broertjes en/of zusjes 

Op dit moment zijn er geen plekken meer voor het geboortejaar 2015 en 2016. 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! 

 

Herdenking monument groep 7/8 

Herdenken en stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis uit het verleden vinden wij als school een 

belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is bedoeld om kinderen kennis te 

laten maken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 

conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke 

diversiteit. 

 

Ieder jaar herdenken de groepen 7 en 8 de Joodse mensen die uit Apeldoorn weggevoerd en vermoord 

zijn. In de groepen 7 en 8 zal er extra aandacht worden besteed aan deze gebeurtenis. Donderdag 17 

oktober zal de herdenking plaatsvinden bij het Joodse monument aan de Paslaan. De herdenking start om 

11:00 uur in de synagoge, waarna iedereen naar buiten gaat om de herdenking bij het monument voort 

te zetten. U bent van harte welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn. 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek van 2019 is dit jaar van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober.  

Voertuigen staan centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: Reis mee! 

Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Anna Woltz en heet Haaientanden. 

Haaientanden gaat over Atlanta. 

 

Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze wil in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. Voor de 

belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen nodig, vier bananen, een nachtbeugel en 

kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Ze is pas net begonnen als ze keihard tegen de 

fiets van Finley knalt. Finley is even oud als Atlanta, Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: hij is 

weggelopen van huis, maar heeft niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden … Heeft 

Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of juist geluk? 

 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn in heel Nederland Kinderboekenweekgeschenken verstopt met daaraan 

vast een zakje met échte haaientanden! In het Kinderboekenweekgeschenk gelooft de moeder van Finley 

dat deze geluk brengen. 

 

De opening van de Kinderboekenweek is woensdag 2 oktober op het grote plein rond 8.30 uur. 
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Scholenactie 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag 

het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen 

onze schoolbibliotheek uitbreiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer 

ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 U koopt een kinderboek bij een Bruna-winkel en levert de kassabon(nen) in op school.  

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 

oktober 2019). 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij uw lokale 

Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben 

ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 

 De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

 

 

Word Vriendje van Orpheus en spaar mee voor onze school 

Dit jaar heeft onze school zich weer aangemeld voor het Vriendjes van Orpheus - Scholenprogramma. Wij 

leggen jullie graag uit wat dit inhoudt. 

 

Vriendjes van Orpheus is een theaterclub voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar waar ouders hun kinderen 

lid van kunnen maken. 

Vriendjes van Orpheus krijgen een gratis theaterticket, ontvangen regelmatig leuke cadeautjes en zijn 

uitgenodigd voor allerlei bijzondere Vriendjes Feestjes. 

Wij sparen als school punten voor ieder kind die is aangemeld als Vriendje van Orpheus. Met deze punten 

mogen wij dit schooljaar weer gratis 

theateractiviteiten uitzoeken voor de kinderen, 

zoals voorstellingen, rondleidingen en workshops. 

 

Afgelopen schooljaar heeft groep 4 een theatrale 

rondleiding achter de schermen gehad en hebben 

groep 1,2 en 3 genoten van de voorstelling ‘Daar 

komen de dieren’. 

 

Helpen jullie ons ook mee om zoveel mogelijk 

punten te sparen zodat wij met de leerlingen weer 

een cultureel uitstapje kunnen doen? 

Bekijk de website voor meer informatie, kosten en 

aanmelden: http://www.orpheus.nl/vriendjes 
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Nieuws van de MR 

Op woensdag 11 september zijn de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) voor de eerste keer dit 

schooljaar bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen op de school te bespreken.  

 

De MR bestaat dit schooljaar uit een oudergeleding: Hilje Peters, Pim Frijhoff (voorzitter) en een vacature 

oudergeleding. Namens het team zijn Jessica Poeles, Elleke Visser en Irma Koelstra leden van de MR. 

 

De volgende punten zijn besproken: 

-MR-doelen en MR-jaarplan; 

-Data MR-vergaderingen vaststellen voor schooljaar 2019-2020; 

-Trendanalyse n.a.v. afgelopen schooljaar en speerpunten huidige 

schooljaar; 

-Begroting Ouderraad; 

-Werving nieuwe ouder(s) voor GMR en/of MR. 

  

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR? Of 

wilt u iets inbrengen op de bovenstaande onderwerpen? Mail deze 

naar afrmr@veluwseonderwijsgroep.nl of benader iemand van de 

oudergeleding: Pim Frijhoff of Hilje Peters. 

 

De volgende MR-vergadering staat gepland op maandag 4 november 

2019 om 17.00 uur. 

 

Ouderbrief Hemel en Aarde 

Beste ouders, 

De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende 

weken over ontmoetingen. Dat is een mooi onderwerp aan het begin van het schooljaar, waarin kinderen 

elkaar ontmoeten in een nieuwe groep en elkaar echt leren kennen.  

 

We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet eens. Met andere mensen 

hebben we even oogcontact, we zeggen dag of dank je wel. En weer andere kennen we al ons hele leven, 

we leven met ze mee en zij met ons. In al die ontmoetingen laten anderen iets van zichzelf zien en laat jij 

iets van jezelf zien. Soms heel weinig, soms heel veel. Ontmoetingen zijn een belangrijk deel van je leven. 

Door jezelf open te stellen leer je niet alleen anderen, maar ook jezelf kennen. Geen wonder dat er zoveel 

mooie levensbeschouwelijke verhalen, rituelen en gebruiken zijn rond ontmoetingen. 

 

Rituelen  

Er zijn allerlei manieren om elkaar te begroeten. Er is bijvoorbeeld een traditionele groet in Tibet, waarbij 

mensen elkaar hun tong laten zien. Zo laten ze zien dat ze geen incarnatie zijn van die slechte vorst die 

een zwarte tong had. Denk bijvoorbeeld ook aan de groet ‘namaste’, een kleine buiging uit respect. Of 

gewoon aan het schudden van een hand. Het inheems Amerikaanse volk Lakota kent een rituele 

ontmoeting waarin het roken van een vredespijp een belangrijke rol speelt.  

 

Wonderlijke ontmoetingen  

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen waarin een ontmoeting het leven van 

mensen verandert. Soms zijn dat ontmoetingen met andere mensen, soms is dat een ontmoeting met het 

goddelijke. Maria, de moeder van Jezus, verscheen 160 jaar geleden aan het meisje Bernadette in 

Lourdes. De profeet Elia ontmoet God in de woestijn: niet in een storm, aardbeving of vuur, maar in een 

zacht briesje. Jezus verschijnt aan twee mannen die op weg zijn naar het plaatsje Emmaus, zonder dat 

die twee dat in de gaten hebben. Siddharta, die later de Boeddha wordt, leert het leven kennen door 

armoede, dood, ziekte en ouderdom te ontmoeten. Al deze verhalen komen in de lessen aan bod. 

Kinderen luisteren ernaar, werken ermee en verkennen wat het voor hen betekent.  

 

 

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