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Voor in uw agenda: 

� Aankomende 2 weken:  startgesprekken 
� vrijdag 8 september:  kick-off serious request op het Marktplein 
� Vrijdag 8 september:  pleinfeest 
� Maandag 11 september:  ontruimingsoefening 
� Donderdag 14 september:  MR-vergadering 
� Dinsdag 19 september:  Prinsjesdag 
� Woe 20 t/m vrij 22 september: Kamp groep 8 
� Maandag 25 september:  week van de pauzehap 

 
Het nieuwe schooljaar is gestart 

Wat fijn om te horen en te zien dat iedereen weer uitgerust terug is na een lange 
zomervakantie. Dank aan alle ouders en andere omwonenden die een oogje in het zeil 
hebben gehouden tijdens de vakantie. 
We zijn met elkaar, afgelopen maandag, het nieuwe jaar luid en duidelijk in gesprongen. 
In de klassen en op het plein worden de vakantieverhalen uitgewisseld en voordat we het 
weten zitten we weer volop in het ritme. 
Ook dit schooljaar gaan we er met z’n allen een goed, gezellig en leerzaam schooljaar 
van maken. Heel veel succes allemaal! 
 
Startweken 

De eerste weken staan op de Anne Frankschool in het teken staan van groepsvorming. 
De leerkracht start met een nieuwe groep, waarbij de leerlingen elkaar vaak 6 weken niet 
hebben gezien. Wij vinden het van groot belang om samen te werken aan een positief 
pedagogisch klimaat en een positieve relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. Dit is 
het fundament om te kunnen zorgen dat alle leerlingen zich prettig voelen op school en 
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  
Vandaar dat er elke dag in elke klas minimaal 1 activiteit in het teken van groepsvorming 
zal staan. De afgelopen week is er in elke klas volgens onderstaand schema gewerkt: 
- maandag: kennismaken 
- dinsdag: afspraken maken 
- woensdag: complimenten dag 
- donderdag: vertrouwen 
- vrijdag: ik ben een kanjer 
 



 
Schoolgids – schoolbulletin – jaarkalender – Social Media 

Deze week ontving u van ons de jaarkalender van het komend schooljaar. De schoolgids 
vindt u met ingang van dit schooljaar op onze website. In de schoolgids vindt u onder 
andere achtergrondinformatie over ons onderwijs en praktische informatie. In de 
jaarkalender staan alle, voor u van belang zijnde, data vermeld. De jaarkalender is 
meegegeven aan uw (oudste) kind dat op onze school zit. 
Het schoolbulletin ontvangt u iedere maand per mail. In de jaarkalender staan de data 
vermeld waarop u het schoolbulletin ontvangt. Het is handig om het schoolbulletin 
nauwkeurig te lezen aangezien er allerlei praktische informatie, mogelijke wijzigingen, 
maar ook informatie over komende activiteiten in staat. 
Via mail zullen de groepsleerkrachten u op de hoogte houden van het reilen en zeilen in 
de groep van uw kind(eren). 
Facebook geeft u een kijkje in de keuken en ook zitten we op Twitter! Op onze website 
treft u veel achtergrondinformatie aan. Genoeg te lezen en te zien dus! 
 
Ouderportaal 

Vanaf dit schooljaar kunt u bepaalde notities lezen in het ouderportaal. Dit zullen alle 
oudergesprekken zijn, waar de intern begeleider bij zit. Dit met de reden dat er tijdens 
deze gesprekken vaak veel afspraken worden gemaakt en belangrijke informatie wordt 
gedeeld.  
 
Noodnummers en/of allergieën 

Voorheen kreeg u aan het begin van elk schooljaar een formulier waarop u eventuele 
noodtelefoonnummers en/of allergieën kon noteren. 
Omdat wij alle gegevens van uw kind(eren) in ons leerlingvolgsysteem Parnassys 
bijhouden kunnen wij een uitdraai per leerling maken waarop alle gegevens staan. 
Wij zullen daarom de aparte lijst met noodnummers niet meer meegeven om door u in te 
laten vullen. Wel willen wij u vragen om alle gegevens goed in Parnassys te controleren 
en eventuele fouten of veranderingen (zoals mobiele nummers/adressen na 
verhuizing/allergieën) aan onze administratie door te geven. Dit kan rechtstreeks via 
Parnassys ouderportaal maar u kunt ook een mail sturen naar 
adm@annefrankschoolapeldoorn.nl. 
U kunt niet meer aangeven wie we op welke dag moeten bellen in geval van nood. We 
zullen ten alle tijde eerst ouders bellen als er sprake is van ziekte, ongelukjes of andere 
dringende zaken. Het is dan aan u als ouder om te beslissen wie het kind eventueel komt 
ophalen. 
 
Voor het overblijven zullen we dezelfde uitdraai, per kind, gebruiken als in de 
klassenmap. U hoeft dus geen apart formulier in te vullen voor de overblijf. Alle 
gegevens die u doorgeeft voor Parnassys ouderportaal kunnen ook gebruikt worden voor 
het overblijven. Zo hoeft u maar 1 keer alle gegevens te checken en door te geven 
(graag ook gedurende het schooljaar als er wijzigingen zijn). 
 
Aanvragen verlof  
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; 

 

• 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. 



 

• 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 (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. 

 

Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de 

leerplichtambtenaar. Ouders zijn verplicht elk schoolverzuim vóór aanvang van 

de lessen door te geven. Volgens de Wet op de Leerplicht zijn de kinderen van 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 redenen, acht weken van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd.  

 
Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u terecht bij Tamara Blijdestein, 
locatiedirecteur. 
 
Reminders 

• Verandert u uw (mail)adres of telefoonnummer, dan verzoeken wij u dit door te 
geven aan Marleen Buikema, onze administratieve kracht. Ook kunt u haar een 
mailtje sturen. Haar mailadres op school is: adm@annefrankschoolapeldoorn.nl 

• Denkt u aan het inleveren van het rapport en/ of plakboek? Graag bij de 
leerkracht van uw zoon/ dochter. 

• Mocht u het nog niet hebben gedaan: zeker voor de leerkrachten van de 
onderbouwgroepen is het handig als u even doorgeeft (mondeling of schriftelijk) 
als uw kind gebruik maakt van de BSO en op welke dagen dat is. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

• Als uw kind een keer extra overblijft dan hoeft u dit niet speciaal aan te vragen. 
Graag wel even doorgeven aan de leerkracht dat uw kind een keertje extra 
overblijft. Als uw kind nog nooit heeft overgebleven dan moet u dit uiteraard wel 
aanvragen bij de overblijf caroll_dijkstra@hotmail.com 

 
Lestijden 

Bij het hoofdgebouw wordt om 8.25 uur en om 13.10 uur gebeld. Kinderen nemen dan 
plaats in de rij. Om 8.30 uur en om 13.15 uur begint de les. De leerkrachten die buiten 
lopen zijn 5 minuten eerder op het plein aanwezig. 
• Wij wijzen u er op dat er vóór 8.15 uur geen toezicht is op het grote plein. Wij 
verzoeken u uw kind(eren) niet eerder naar school te laten gaan. 
• In het kleutergebouw gaat de deur ’s morgens open om 8.20 uur. Wij willen u vragen 
om buiten de kring afscheid te nemen. Om 8.30 uur starten de kleuters 
met de les. 
• Als de bel gaat willen wij er graag zijn voor uw kind(eren), vandaar het verzoek 
vragen en mededelingen ruim voor de bel te stellen. 
• Bij het kleutergebouw doen 2 leerlingen aan het eind van de lesdag de buitendeur 
open om u uit te nodigen om binnen te komen. Om er zeker van te zijn dat uw 
kind met de juiste persoon meegaat, roepen de leerkrachten de kinderen om de 
beurt zodra ze de ouders/verzorgers zien. Gaat uw kind met iemand anders mee, 
dan vragen wij u dit van tevoren bij de leerkracht aan te geven. 
• De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan aan het eind van de lesdag zelfstandig naar 
buiten. 
 
 

 



Hoofdluis  
Hoofdluis is een normaal verschijnsel op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. In 
navolging van instructie door de GGD worden leerlingen op de Anne Frankschool 
enkele 
malen per jaar gecontroleerd op hoofdluis. Ze vinden plaats op elke 
woensdagochtend na 
een vakantie van minimaal één week. De data van de controles vindt u in de 
jaarkalender. We vragen u de kinderen de dag voor de controle hun haren te 
wassen en geen gel of wax te gebruiken. Ook mag het haar niet ingevlochten 
zijn. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis is gevonden, worden geïnformeerd. 
Bestrijding van hoofdluis brengt veel werk met zich mee; het is daarom 
belangrijk dat u een geval van hoofdluis direct aan ons meldt. 
 
Pauze en trakteren op school 

Op onze school zijn er twee momenten om te eten en te drinken. 
 
Kleine pauze 
Alle groepen hebben rond 10.15 uur een korte pauze. De kinderen eten dan wat fruit, 
een liga, een boterham, een plak ontbijtkoek en drinken iets. Het liefst niet te veel. 
Snoep en frisdranken worden hier niet onder verstaan. 
 
Overblijven 
Voor alle groepen is de lunch tijdens het overblijven. Deze is van 12.00 uur tot 13.15 
uur. Het is het meest handig om het eten en drinken voor de kleine pauze en de lunch 
apart te verpakken. Uw kind kan drinken van thuis meenemen, maar er wordt ook melk 
en water geschonken. Snoep, koekjes en frisdrank zijn niet toegestaan en worden weer 
mee naar huis gegeven. 
 
Jarig! 
Het is feest als uw kind jarig is! Op school vieren we dit graag mee! Vanaf groep 3 
mogen de kinderen ook langs de andere leerkrachten in het hoofdgebouw met een 
traktatie. Jarige kleuters gaan alleen bij de leerkracht van de andere kleutergroep langs. 
We zien bij voorkeur een gezonde traktatie. Als het lukt om rekening te houden met 
mogelijke allergieën, zou dat helemaal fantastisch zijn! De groepsleerkracht kan u hier 
over informeren. We verzoeken u even contact op te nemen met de leerkracht als uw 
kind op een andere dag trakteert dan wanneer het jarig is. 
 
Verkeersveiligheid 

Om de veiligheid van onze kinderen en alle andere weggebruikers te waarborgen, vragen 
wij u dringend om goed notie te nemen van onderstaande punten: 
Regels 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: bovenstaande 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; 
• 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. 
 
 

 

 



Hekken 

Zoals u wellicht heeft gezien zijn er afgelopen week 2 nieuwe hekken geplaatst aan de 
linker- en rechterkant van het hoofdgebouw. Wij hebben deze aanpassing gedaan 
vanwege het feit dat er zeer veel vandalisme is op en rond het schoolplein. Mede hierom 
is de grote schommel in de zomervakantie binnen gelegd. Een jaar geleden was deze in 
brand gestoken tijdens de vakantie. Ook zijn er regelmatig kinderen op het dak van de 
school wat zorgt voor lekkages in de lokalen. Uiteraard willen wij ons schoolgebouw niet 
omringen met hoge hekken, alleen zijn we helaas wel genoodzaakt maatregelen te 
treffen om vandalisme zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het grote hek bij de hoofdingang zal de komende weken alleen in het weekend worden 
afgesloten. We wachten namelijk op een nieuw slot zodat we met 1 en dezelfde sleutel 
het hek en de school kunnen afsluiten. Zodra we een nieuw slot hebben zal het hek elke 
dag worden afgesloten als de laatste leerkracht vertrekt.  
 
Buiten spelen in de pauze 

De afgelopen jaren is het leerlingaantal op de Anne 
Frankschool flink gestegen. Hier zijn we uiteraard heel erg 
trots op en blij mee. Mede dankzij u als ouder staat de 
Anne Frank positief en goed op de scholenkaart. 
Dit betekent wel dat we met steeds meer kinderen samen 
buiten spelen. We hebben in de eerste week gemerkt dat 
de kinderen hierdoor wat minder bewegingsruimte en 
speelruimte hebben. Daarom hebben we besloten om de 
kleine pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur te splitsen. Dit 
betekent dat de groepen 5, 7 en 8 een kwartier buiten 
spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur en de groepen 3, 4 en 
6 van 10.30 uur tot 10.45 uur. 
We zullen dit t.z.t. evalueren en waar nodig aanpassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen een fantastisch en leerzaam schooljaar! 
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