
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLBULLETIN  

          23 februari 2018 

In deze editie:  

 Finland 

 Aanvragen verlof 

 Grote rekendag 

 Week van het geld 

 Koningsspelen 

 Overblijf 

 Griepgolf 

 Parkeren rondom de school 

 Godly play 

 Hemel en aarde 

 

Voor in uw agenda: 

 Vrijdag 23 februari rapport 1 mee naar huis 

 Zaterdag 24 februari – zondag 4 maart Voorjaarsvakantie 

 Maandag 5 maart studiedag team (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 7 maart luizencontrole 

 Oudergesprekken in de week van 12 maart 

 Week van het geld 12 t/m 16 maart 

 Ouderkijkweek in de week van 19 maart 

 Vrijdag 23 maart Palmpasen groep 1 t/m 3 

 Woensdag 28 maart Grote rekendag 

 Donderdag 29 maart Paasviering 

 Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag studiedag team (alle kinderen vrij) 

 

Finland 

Goed nieuws voor juf Jacintha, want ze is ingeloot voor een internationaliseringsreis naar Finland! Deze 

reis wordt vanuit haar opleiding gestimuleerd en wij als school werken hier graag aan mee. We zijn dan 

ook erg benieuwd naar de ervaringen die juf Jacintha zal opdoen in Finland en mee zal brengen naar onze 

school zodat wij hier wellicht wat van kunnen leren en gebruiken voor onze professionele ontwikkeling en 

schoolontwikkeling.  
 

Vanuit haar opleiding wordt het volgende doel beschreven: 

Internationalisering van ons onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om op te leiden, rekening 

houdend met het feit dat jouw (toekomstige) beroep altijd een internationale dimensie kent. Je wordt 

daarop voorbereid, zodat je daarin professioneel kunt handelen. Binnen de beroepscompetenties doe je 

interculturele competenties op en leer je omgaan met culturele diversiteit. Gaandeweg de opleiding 

functioneer je steeds meer als wereldburger en kan je daar als professional in je onderwijspraktijk vorm 

aan geven. 

 

De internationaliseringsweek vindt plaats in week 

11 (12 t/m 16 maart 2018). Op maandag en 

dinsdag zal er een invaller komen en op woensdag 

zal juf Laura de groep draaien. 

 

 



Aanvragen verlof  

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 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. 

 

Ouders zijn verplicht elk schoolverzuim vóór aanvang van de lessen door te geven. 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. Buitengewoon verlof tot maximaal 

10 dagen dient altijd schriftelijk, met opgave van reden, acht weken van tevoren bij de directeur te 

worden aangevraagd. 

 

Scholen zijn verplicht schoolverzuim (ongeoorloofd of luxe) zonder geldige reden te melden. We spreken 

van luxe verzuim als u zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie gaat. Als een leerling 

zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. U krijgt 

vervolgens van de leerplichtambtenaar een uitnodiging voor een gesprek. In het gesprek met de 

leerplichtambtenaar kunt u uitleggen wat er aan de hand is en waarom u vindt dat er geen sprake is van 

overtreding van de Leerplichtwet. 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. 

 



Grote rekendag woensdag 28 maart 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland 

(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral 

ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Het thema van deze 16e 

editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: 

 

 inventariseren 

 stapelen 

 verplaatsen 

 coderen 

 

De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om 

plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of 

containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze 

handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de 

kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan 

het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  

 

Voor deze dag zijn we op zoek naar verhuisdozen. U kunt deze inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

De grote rekendag wordt gezamenlijk gestart op het plein. U bent hierbij van harte welkom! 

 

Week van het geld 

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 t/m 16 maart. Het doel van deze themaweek is om 

leerlingen te leren omgaan met geld. 

 

Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd 

voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. In deze week 

wordt elke dag tijd besteed aan dit onderwerp. 

Als ouder kun je natuurlijk ook thuis aan de slag! Via deze link, 

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/, kunt u activiteiten kiezen 

waarmee u uw kind wijzer in geldzaken maakt. Veel plezier gewenst! 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. 

Deze dag zullen wij als school voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster draaien. 

Dat betekent dat alle kinderen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur. De 

groepen 

1 t/m 4 hebben gewoon school tot 12.00 uur. 

Wij brengen u hier alvast van op de hoogte, omdat dit niet is opgenomen in de 

jaarkalender. Er is deze dag dus geen overblijf voor de groepen 5 t/m 8. Het eten 

gebeurt gezamenlijk in de eigen klas met een leerkracht. De pauze tussen de middag 

is korter. Mocht het voor u problemen opleveren om uw kind om 14.00 uur op te 

vangen dan horen wij dat graag. We zullen dan samen met u op zoek gaan naar een 

passende oplossing.  
 

Overblijf 

Onze oproep voor nieuwe overblijfmedewerkers heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben inmiddels een 

minimale bezetting voor het overblijven. Heel erg bedankt voor het meedenken! 

Het is fijn als er genoeg mensen zijn ten tijde van ziekte, dus mocht u nog iemand weten die een klein 

zakcentje wil bijverdienen, dan kan hij of zij zich nog steeds aanmelden bij Caroll Dijkstra, 

Caroll_dijkstra@hotmail.com 

 

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/
mailto:Caroll_dijkstra@hotmail.com


Griepgolf 

Het kan u niet ontgaan zijn de afgelopen weken. Veel zieke juffen en meesters op de basisscholen met als 

gevolg dat er klassen naar huis werden gestuurd omdat er niet genoeg invallers waren. 

Ook bij ons op school heeft de griepgolf flink toegeslagen de afgelopen weken. Niet alleen onder de 

kinderen maar ook onder de leerkrachten. We hebben ervoor geprobeerd te zorgen dat de kinderen hier 

zo min mogelijk hinder van hebben ondervonden en het gewone onderwijsprogramma doorgang kon 

vinden. Ook wij hebben regelmatig te horen gekregen dat er geen invallers meer beschikbaar waren. 

Hierdoor stonden we elke keer weer opnieuw voor een grote uitdaging; hoe kunnen we voorkomen dat we 

klassen naar huis moeten sturen? Bij de kleuters hebben we de uitval van juf Laura helaas niet volledig 

kunnen opvangen. Dit betekende dat de ondersteuning op een aantal dagen is weggevallen.  

Voor de andere groepen hebben we dit intern kunnen opvangen en waren parttimers bereid om op hun 

vrije dag te komen werken. Al met al was dit een hele puzzel en heeft het veel gevraagd van de 

flexibiliteit van de leerkrachten. Waarvoor een grote pluim!  

 

Parkeren rondom de school 

Om de veiligheid van onze kinderen en alle andere weggebruikers te waarborgen is er een aantal 

afspraken in het leven geroepen. We willen u vragen hier notie van te nemen en deze afspraken na te 

leven. Ook voor de omwonenden is het prettig als zij geen hinder ondervinden van foutgeparkeerde auto’s 

of fietsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

Afspraken t.a.v. verkeer en parkeren rondom de Anne Frankschool: 

• niet fietsen op het pad van de Mariannalaan naar school en omgekeerd; 

• niet fietsen op de stoep en het schoolplein; Wellicht ten overvloede: dit geldt ook voor ouders en 

(kleine) broers en zussen. 

• de fietsen van de kinderen ordelijk neerzetten in de 

fietsenstalling; bij de start van het schooljaar maken de 

leerkrachten met de groepen afspraken welk deel van de stalling 

voor hún klas beschikbaar is; 

• parkeren half op de stoep, half op straat is niet toegestaan (ook 

niet in de Mariannalaan tegenover de uitrit van de school!); 

• parkeren voor een uitrit of op de hoek daarvan, is verboden. 

Uitritten van buren van de school altijd vrijlaten (ook niet even 

kort parkeren); 

• parkeren in een bocht of op een hoek is niet toegestaan; 

• het doorgaande verkeer (ook fietsers en wandelaars!) mag nooit 

belemmerd worden door uw geparkeerde auto. 

 

Godly play 

Dit schooljaar gaan we een pilot starten met de methode Godly play. Het team heeft een introductieles 

gehad van Mariska Litjes. Zij is kind/jeugdwerker bij de Emmaüsparochie en geeft de ‘lessen’ die behoren 

bij deze methode op meerdere scholen binnen onze stichting. Als school zien wij de manier van verhalen 

vertellen als een meerwaarde voor onze lessen levensbeschouwing. 

 

Godly Play nodigt de kinderen uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller, 

in dit geval Mariska Litjes, spreekt de nieuwsgierigheid en verbeelding van de kinderen aan om zo samen 

met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen. Kinderen mogen leren en ontdekken 

hoe alle verhalen van God en mensen op een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen 

levensverhalen. 

 

De verhalen worden ondersteund d.m.v. materialen en plaatjes en worden aangepast aan het niveau van 

de kinderen. Tijdens de ‘les’ is de eigen leerkracht van de groep aanwezig zodat hij of zij naderhand nog 

vragen kan beantwoorden over het verhaal of er wellicht een vervolg aan kan geven. 

Tussen 5 en 16 april krijgen alle groepen één les aangeboden. Naderhand zullen we als team bepalen of 

we er mee door willen gaan. 



 

Hemel en aarde Ouderbrief 

Beste ouders, 

 

Neem eens twee minuten om je handen goed te bekijken. Dat is lang. Wat een wonderlijke dingen zijn het 

eigenlijk, met die bewegelijke stokjes, die kussentjes, die halve kommetjes in het midden waar eigenlijk 

net niks echt in past maar waarmee je alles kunt vasthouden. Het lijkt alsof je handen volkomen uit 

zichzelf bewegen en toch kun je ze met de kleinste beweging zelf sturen. Elke beweging, elke houding van 

je handen is veelzeggend.  

 

In de lessen Godsdienst en Levensbeschouwing gaat het de komende weken over handen. We 

verwonderen ons over wat je allemaal met je handen kunt doen. We hebben speciale aandacht voor 

beschermen en verzorgen. Want dat komt in veel godsdiensten ook heel duidelijk naar voren.  

 

In het christelijk geloof zijn er de wonderlijke verhalen over Jezus die anderen geneest door het opleggen 

van zijn handen. Hij geneest zo bijvoorbeeld een huidziekte en laat een blinde weer zien. En denk ook aan 

het gebruik om iemand te zegenen door je handen hoog te houden, dat in Bijbelverhalen en tot op de dag 

van vandaag in kerken gebeurt.  

In andere godsdiensten zijn er evengoed veel mooie voorbeelden van de manier waarop handen worden 

gebruikt om te beschermen of symbolische betekenis krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het beschermende 

handje van Fatima. Of aan de hindoeïstische godheid Visjnoe, die de wereld beschermt en altijd afgebeeld 

wordt met vier handen. In het boeddhisme zijn er veel specifieke handgebaren, de mudra’s, die allemaal 

iets eigens betekenen en oproepen.  

 

Zo zijn we de komende weken in de ban van handen. We vieren ook het Paasfeest met de kinderen. Ook 

al vieren we dat feest van het leven op een heel eigen manier, ook in die verhalen komen voor een goede 

verstaander de handen weer terug: Jezus die het brood breekt bij het laatste avondmaal, en Pilatus die 

zijn handen wast in onschuld.  

 

Het beloven weer leuke en boeiende lessen te worden. We gaan ons best doen en laten de handen 

wapperen…! 

 

Gedicht Zonder (uit hemel&aarde) 

 

Langzaam groeide 

mijn hand uit de jouwe 

 

Langzaam maar zeker 

liet je me los 

 

Liet je me gaan 

in het volste vertrouwen 

dat ik ook zonder 

mijn hand in de jouwe 

wegen zou vinden 

en hutten kon bouwen 

 

Helemaal zelf 

in het donkerste bos 

 

Bette Westera 

 

 

 

 

 

Het team van de Anne Frankschool 

wenst u een fijne voorjaarsvakantie! 

 

 
 

Anne Frankschool – Regentesselaan 34 7316 AG Apeldoorn – 055-5211746 

www.annefrankschoolapeldoorn.nl - directie@annefrankschoolapeldoorn.nl 
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