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Voor in uw agenda: 

 Donderdag 5 december:  Sinterklaas groep 1 t/m 8, 

     ontvangst 8.45 uur op het grote plein 

 Donderdag 19 december:  Kerstviering 17.30u-18.30u groep 1 t/m 8 

 Vrijdag 20 december:  Kerstontbijt 8.30 uur groep 1 t/m 8, 

     alle leerlingen 12.00 uur vrij 

 Maandag 23 december:  Kerstvakantie t/m zondag 5 januari 

 Woensdag 8 januari:   Luizencontrole alle leerlingen 

 

December 

Volgende week begint de maand december en naderen we het einde van 2019. De Sint is inmiddels in het 

land en op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan de Kerstviering. De school is weer in prachtige Sint 

sferen gebracht en de OR heeft samen met een grote groep hulpouders alle cadeautjes ingepakt voor 5 

december. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Personeelsnieuws 

Wij mogen jullie vertellen dat Elleke en Bernd hun tweede kindje verwachten. Door het verlies van hun 

dochter, Jolie Lola, eerder dit jaar, vinden zij deze zwangerschap zeer spannend. Ze proberen zo positief 

mogelijk te blijven en hopen dat ze steeds een beetje meer zullen genieten van dit mooie nieuws. 

 

De re-integratie van Juf Elleke gaat steeds beter. Ze draait sinds een aantal weken meerdere ochtenden 

zelfstandig de groep. Juf Laura en juf Annelies zijn deze ochtenden op de achtergrond aanwezig. 
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Jaarplan 2019-2020 

Het schoolplan 2019-2023 is inmiddels klaar. Deze zal vanaf volgende week te vinden zijn op onze 

website. Vanuit het schoolplan hebben we een jaarplan geschreven. Voor dit schooljaar staan er drie 

thema’s centraal: 

 

1. Bouwen aan een professionele cultuur 

2. Meer leerlinggestuurd werken 

3. Ons rekenonderwijs betekenisvoller maken 

 

We gaan hieraan werken door: 

- Kleine, haalbare doelen te stellen; 

- Kennis en kwaliteiten te delen; 

- Te werken aan verbinding en doorgaande lijnen; 

- De leerling als uitgangspunt te nemen. 

 

Het werken met de instrumenten van stichting leerKRACHT is na de herfstvakantie gestart. Het 

verbeterbord is inmiddels in gebruik genomen en we hebben kleine, haalbare doelen gesteld voor de 

komende periode. Loop u gerust eens binnen om te vragen en te zien waar we mee bezig zijn. 

 

Koffie-ochtend 

Afgelopen vrijdag was er één ouder voor de koffie-ochtend. We hebben inmiddels twee ochtenden gehad 

waarbij we dit jaar drie ouders hebben mogen verwelkomen. Graag bereiken we meer ouders zodat we 

meer input van u als ouder krijgen over bepaalde thema’s. We horen dan ook graag hoe we dit wellicht op 

een andere manier kunnen oppakken. Is de koffie-ochtend bijvoorbeeld lastig voor u in te plannen? Moet 

het wellicht ook een keer op de middag? U kunt dit doorgeven via de mail: 

directie@annefrankschoolapeldoorn.nl  

 

Eén van de punten die we, vanuit de koffie-ochtend van afgelopen vrijdag, op gaan pakken is dat we in 

het schoolbulletin meer proberen aan te geven voor welke groepen het nieuws geldt. Achter de data staat 

nu voor welke groep(en) het van toepassing is. Dit zullen we ook doen als bepaalde onderwerpen over 

een specifieke groep gaan. 

 

Sinterklaas en zijn pieten 

Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas onze school samen met zijn Pieten. De Veluwse Onderwijsgroep heeft 

aangegeven dat scholen zelf mogen bepalen hoe zij invulling geven aan het Sinterklaasfeest. Hierbij 

dienen alle scholen rekening te houden met de ontwikkelingen in de samenleving. Voor dit schooljaar 

hebben wij daarom als school het volgende afgesproken: 

  

Wij vinden het als school belangrijk dat al onze leerlingen Sinterklaas als een feestelijk evenement 

ervaren. De verhaallijn uit het Sinterklaas-journaal is daarbij al jaren een belangrijke leidraad voor ons. 

Dat is dit jaar ook het geval. Gezien de veranderingen in de maatschappij en het feit dat wij aansluiten bij 

het Sinterklaasverhaal van de NTR kiezen we ervoor om dit schooljaar 2019-2020 minimaal één 

roetveegpiet toe te voegen aan het Pietenteam. Dit past ook bij onze visie dat iedereen zich thuis moet 

voelen op onze school. 

 

Ontwikkelingen schoolplein 

De kogel is door de kerk! Vanaf week 7, 10 februari 2020, zal er worden 

gestart met het aanleggen van ons nieuwe schoolplein. Eijkelboom BV zal 

de opdracht voor zijn rekening nemen. Naar verwachting zal dit traject 

minimaal 5 weken duren. Meer info volgt t.z.t.. 

We houden u op de hoogte. 

 

mailto:directie@annefrankschoolapeldoorn.nl
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Pleinfeest groot succes! 

Het is alweer even geleden dat wij samen het pleinfeest gevierd hebben. We kunnen terugkijken op een 

zeer geslaagd feest. De opbrengst van dit jaar gaat naar ons eigen speelplein. Er is een prachtig bedrag 

opgehaald van € 1.955,-! Hiervan wordt een wilgenhut en een buitenklas aangeschaft. Hieronder ziet u 

twee voorbeelden. Namens de pleinfeestcommissie willen wij iedereen die geholpen heeft hartelijk 

bedanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilgenhut    Buitenklas 

 

Opbrengst kinderpostzegels groep 7 en 8 

De groepen 7 en 8 hebben dit jaar een prachtig bedrag van €3090,- opgehaald met de 

Kinderpostzegelactie. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om kinderen in een daklozenopvang een 

goed thuis te geven. We willen iedereen bedanken die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. 

 

Nieuws van de OR 

Hallo allemaal, even een stukje vanuit de ouderraad waar we mee bezig zijn. 

De decembermaand komt eraan dus we zijn met veel leuke activiteiten bezig zoals sinterklaas en kerst. 

Afgelopen week hebben we lekker veel hulp gehad van ouders die mee hebben geholpen met cadeautjes 

inpakken voor de sinterklaas, echt super fijn! 

Deze week hebben de kinderen hun schoen gezet en dan komt op 5 december sinterklaas met zijn pieten 

aan op school. 

De week daarna is de ouderraad alweer druk bezig voor de kerst, de school mooi versieren en zorgen dat 

alles klaar is voor de kerst. 

Dit zijn de activiteiten waar de ouderraad mee bezig is in de decembermaand! 
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Even voorstellen 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit schooljaar loop ik stage op de Anne Frankschool. Vandaar dat ik mijzelf even kort aan U wil 

voorstellen. Mijn naam is Dewi Börgeling, 21 jaar oud. Op dit moment studeer ik aan de Katholieke Pabo 

in Zwolle en zit ik in het derde leerjaar. Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond in 

Deventer. 

Ik loop iedere donderdag stage in groep 4, soms ben ik er ook een hele week. Waar ik voornamelijk mee 

bezig ben is het geven van lessen, het ondersteunen van kinderen en (samen) met de kinderen 

(les)activiteiten bedenken/uitvoeren. Naast mijn studie en stage werk ik op zaterdag ook nog als 

winkelmedewerker bij de Action. In mijn vrije tijd ga ik naar de sportschool of vind ik het leuk om te 

dansen. Ik heb zelf enkele jaren dansles gegeven aan kinderen van 4 tot 16 jaar oud. Ook vind ik het 

heerlijk om een goed boek te lezen of leuke dingen te doen met vrienden/vriendinnen. Tot nu toe ga ik 

met veel plezier naar stage toe! Ik vind het leerzaam en ik kan mij goed ontwikkelen. Ik kijk uit naar de 

rest van het schooljaar! Mocht U mij tegenkomen op school mag U mij altijd aanspreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Dewi Börgeling 

 

Winter Wonder Wenum hoeve 

Vorig schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 de 

Koningsspelen gevierd op de Wenum Hoeve. Dit was 

een geweldige dag waarbij kinderen niet alleen 

heerlijke spelletjes hebben gedaan maar ook dingen 

hebben geleerd over het leven op de boerderij. Er kon 

met kalfjes worden geknuffeld en er was een 

knuffelschuur met dieren. We vinden het leuk om u 

op de hoogte te houden van de activiteiten op de 

Wenum Hoeve. Binnenkort is er een gezellige dag die 

in het teken staat van de Winter. Zie voor meer info 

de afbeelding hiernaast. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


