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Voor in uw agenda: 

 Maandag 21 – zondag 27 oktober: Herfstvakantie 

 Woensdag 30 oktober:  Luizencontrole 

 Maandag 4 november:  Auditbezoek 

 Woensdag 13 november:  Alle kleuters vrij 

 Donderdag 19 november:  Techniekochtend 

 Vrijdag 22 november:  koffie-ochtend 8.30u-9.30u 

 Donderdag 28 november:  bezoek ASK groep 6 en 7, schoen zetten 

 Vrijdag 29 november:  bezoek ASK groep 5 en 8 

 Donderdag 5 december:  Sinterklaas 

 Donderdag 19 december:  Kerstviering 17.30u-18.30u 

 Vrijdag 20 december:  Kerstontbijt 8.30 uur, alle leerlingen 12.00 uur vrij 

 

De herfstvakantie staat alweer voor de deur. De afgelopen zeven weken zijn voor ons gevoel omgevlogen. 

Er is hard gewerkt in alle groepen. De kleuters zijn bijvoorbeeld druk bezig met tellen, groep 3 kent al 

heel veel letters en kan al lezen, groep 4 leert alles over spelling, groep 5 krijgt steeds moeilijkere 

rekensommen, groep 6 leert steeds moeilijkere woorden bij taal en groep 7 en 8 hebben prachtige 

gedichten geschreven voor de herdenking van afgelopen donderdag. Achter de schermen wordt de laatste 

hand gelegd aan het schoolplan. Deze zal t.z.t. te vinden zijn op de website van onze school. Daarnaast 

wordt in de herfstvakantie de laatste hand gelegd aan de inrichting van het lege lokaal in het 

kleutergebouw. Dit lokaal zullen we dit kalenderjaar nog feestelijk in gebruik gaan nemen. Meer info volgt 

na de herfstvakantie. We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie. Geniet van alle mooie kleuren in 

het bos. 

 

Audit 

De komende periode wordt binnen de Veluwse Onderwijsgroep op bijna alle scholen een externe audit 

uitgevoerd door Herman Bijsterbosch. Op de Anne Frankschool vindt de audit plaats op maandag 4 

november. 

 

Een audit is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een onderwijsorganisatie. Tijdens de 

audit presenteren wij ons als school: wat doen we, hoe doen we dat en welke resultaten hebben we 

bereikt. En vooral: waar zijn we trots op! 

 

De auditcommissie geeft op basis van “bewijzen en bevindingen” feedback en houdt ons een spiegel voor. 

De audit heeft daarbij tot doel risico’s en verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk te maken, te leren van 

elkaar en een bijdrage te leveren aan structurele kwaliteitsverbetering. 
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Terugkoppeling koffie-ochtend 

Maandag 30 september was de eerste koffie-ochtend van dit schooljaar. Het thema startgesprekken stond 

deze ochtend centraal. Er waren twee ouders aanwezig die hun tips en tops hebben gegeven t.a.v. het 

thema. Wellicht speelde de kijkochtend een rol bij het kleine aantal ouders dat bij de koffie-ochtend 

aanwezig was. Hieronder vindt u een overzicht van de tips en tops: 

 

TOPS TIPS 

Direct een vervolgafspraak maken is heel fijn. Zo 

bereik je 1 lijn. In het volgende gesprek kun je 

dan terugkomen op wat je hebt besproken. 

 

Leuk dat er gesprekskaartjes worden gebruikt om 

het gesprek te voeren. 

Meer open vragen stellen. 

 

Waar nodig rekening houden met extra tijd 

inplannen.  

 

Het doel van het gesprek is belangrijk om ook 

daadwerkelijk de diepte in te gaan. 

 

1-lijn trekken met het meenemen van het kind bij 

het gesprek. 

 

In het team is ook gesproken over de startgesprekken. Samen met die evaluatie en de tips en tops van de 

koffie-ochtend hebben we een aantal zaken afgesproken voor het vervolg van de gesprekkencyclus: 

 Na elk gesprek maken we direct een nieuwe afspraak. 

 De leerling (groep 1 t/m 8) is altijd aanwezig bij het gesprek. Waar nodig wordt in overleg met 

leerkracht en ouders een deel van het gesprek zonder de leerling gevoerd of op een ander 

moment. 

 Startgesprekken worden volgend schooljaar (2020-2021) in de 4e of 5e week gepland van het 

nieuwe schooljaar. 

 Als een leerkracht meegaat met de groep naar het nieuwe schooljaar wordt aan het einde van het 

huidige schooljaar een vervolggesprek gepland voor na de zomervakantie. Er zijn dan geen 

startgesprekken in september. 

 

De volgende koffieochtend staat gepland op vrijdag 22 november om 8.30 uur. Het thema wordt t.z.t. 

bekend gemaakt. 

 

Personeelsnieuws 

Graag brengen we u even op de hoogte van de inzet van juf Elleke en juf Caroline. Beide zijn inmiddels al 

wat vaker te zien in de school. Juf Elleke en juf Caroline zijn hun uren langzaam aan het opbouwen. Juf 

Elleke draait steeds vaker een aantal lesjes met de klas. Juf Caroline is zich op de achtergrond aan het 

inlezen in de dossiers en denkt, voor zover mogelijk, mee over de begeleiding in de school. 

 

Ontwikkelingen schoolplein 

Afgelopen dinsdag hebben we in een klein comité punten toegekend aan de aanbestedingsplannen van 

drie aannemers. Het comité bestond uit twee leerkrachten (Marloes en Jessica), locatiedirecteur 

(Tamara), een ouder (Danny Lubbers), projectbegeleider 

(Eelco Koppelaar), adviseur inkoop VOG (Renate Rikels). 

 

Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn punten 

toegekend. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat 

kinderen en ouders worden betrokken, dat de 

werkzaamheden zo min mogelijk in de Cito-toetsperiode 

plaatsvinden en dat zoveel mogelijk van het oorspronkelijke 

plan gerealiseerd kan worden. Uit het toekennen van de 

punten is één aannemer naar voren gekomen die wij de 

aanbesteding gunnen. Er zal na de herfstvakantie een 

afspraak worden gemaakt met deze aannemer om te kijken of 

we alle puntjes op de i kunnen zetten en een definitieve 

handtekening kunnen zetten voor het realiseren van ons schoolplein. Daarna kan dan echt de eerste 

schop in de grond. 
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Werkzaamheden de Parken 

Graag brengen we u als ouder op de hoogte van de werkzaamheden die plaatsvinden in de Parken. Deze 

hebben namelijk binnenkort invloed op het bereiken van de school. Hieronder vindt u informatie vanuit de 

nieuwsbrief die de gemeente Apeldoorn stuurt. 

 

De werkzaamheden aan de Anna Paulownalaan zijn inmiddels afgerond. Roelofs plant nog een aantal 

bomen. Ook is de Koninginnelaan, tussen de Regentesselaan en de Bas Backerlaan, onlangs opgeleverd. 

Bij de Koninginnelaan zochten wij nadrukkelijk aansluiting bij het ontwerp van De Parken. Naast 

verkeerskundige aanpassingen hebben we grasstroken toegevoegd, mede op verzoek van bewoners. Ook 

zijn de circulaire tegels van De Parken hier toegepast. De groenstroken worden afgemaakt en bomen 

worden nog geplant.  

 

Er vinden nog reparatie werkzaamheden plaats aan de Generaal van Heutszbrug, ter hoogte van het 

Wilhelminapark. De brug is daarom afgesloten van maandag 14 oktober tot 15 november. De reparatie 

wordt gedaan door Roelofs.  

 

We starten in week 47 met de werkzaamheden aan de Mariannalaan, Canadalaan en Emmalaan. Dan zijn 

de werkzaamheden aan de Generaal van Heutszbrug afgerond en kunnen wij de Generaal van Heutszlaan 

gebruiken voor de omleiding(en). De te starten werkzaamheden gaan wij doen met een nieuwe 

aannemer. 

 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen vinden de werkzaamheden steeds dichter bij ons schoolplein plaats. 

Zoals het er nu naar uit ziet worden de Canadalaan en de Frederikslaan aangepakt in de periode 

november 2019 t/m januari 2020. De Mariannalaan zal zeer waarschijnlijk in de maanden januari en 

februari afgesloten worden voor verkeer. De Emmalaan is in februari en maart aan de beurt. 
Dit betekent dat de school gedurende deze maanden moeilijker bereikbaar zal zijn met de auto en met de 

fiets. We willen u dan ook vragen om hier rekening mee te houden. U zult wat eerder van huis moeten 

vertrekken omdat u de auto verder weg zal moet parkeren. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Wim 

de Lang van firma Dusseldorp. Wij hebben als school geen invloed op het afsluiten van wegen e.d. 

 

Kids College Apeldoorn  
KCA helpt kinderen te ontdekken waar ze goed in zijn! 

 

KCA verzorgt op 24 zondagmiddagen per jaar gastlessen 

waarin telkens een ander beroep centraal staat. Van 

webdesigner tot politieagent, van automonteur tot 

cameraman: kinderen komen op plaatsen waar ze anders 

niet zouden komen. Het (gratis) programma is bedoeld om 

het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van kinderen te 

vergroten. Verleg je grenzen, weet wat je waard bent, laat 

jezelf zien! 

 

Voor meer informatie: zie de website www.kidscollegeapeldoorn.nl of mail met Patricia Wentzel, 

info@kidscollegeapeldoorn.nl.  

 

 

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

http://www.kidscollegeapeldoorn.nl/
mailto:info@kidscollegeapeldoorn.nl

