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Voor in uw agenda: 

 Woensdag 4 februari:  Intekenen ouderkijkweek 

 Maandag 10 februari:  Start schoolplein, deze week adviesgesprekken groep 8 

 Dinsdag 11 februari:   Studiedag team, alle kinderen vrij (groep 1 t/m 8) 

 Maandag 17 februari:  Deze week ouderkijkweek (groep 1 t/m 8) 

 Dinsdag 18 februari:   Koffieochtend voor ouders 8.30 – 9.30 uur 

 Vrijdag 21 februari:   Carnaval groep 1 t/m 8, Rapport 1 mee 

 Zaterdag 22 febr. – 1 mrt:  Voorjaarsvakantie 

 Donderdag 5 maart:   Techniekochtend  

 

Bedankt 

Wat hebben we vandaag een geweldige dag gehad met de VO-docenten van het gymnasium Apeldoorn en 

de ouders die een gastles hebben gegeven. Sommige VO-docenten waren er zelfs de hele dag en hebben 

niet alleen een les gegeven maar hebben ook ondersteund in de groepen. We hebben te horen gekregen 

dat ze zich allemaal enorm welkom voelden, dat er een fijne sfeer is op de school en dat de kinderen 

enorm betrokken waren. 

 

Er is een mooie verbinding gelegd tussen PO en VO en er zijn ideeën uitgewisseld. De kinderen hebben 

o.a. geleerd om Griekse letters te schrijven (ook in groep 3), de kleuters weten meer over het klimaat, 

groep 4 heeft een tekenles gehad, groep 5 heeft meer geleerd over hoe een Cv-ketel werkt waardoor het 

thuis lekker warm wordt, groep 6 heeft het over techniek gehad, groep 7 kreeg een mythologisch verhaal 

voorgelezen en groep 8 kreeg voorlichting over alcohol en drugs. 

 

Tussendoor werden we door jullie, ouders, enorm verwend met lekkere macarons, zelfgemaakte cake en 

een verwenmasker. We voelen ons hierdoor enorm gesteund en gaan morgen laten horen waarom het zo 

belangrijk is om in dit mooie vak te investeren.   

 

We willen Linda, Rianne, Aniek, Linda, Jan-Hendrik, Daan, Karin-Corine, Thomas, Erik, Joerie, Jan, Rutger, 

Tilly, Karin, Monique en Khadija enorm bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Dankzij jullie hebben 

we een geweldige dag gehad en hebben we kunnen laten zien hoe geweldig onze kinderen en ons vak is. 

 

Hieronder vindt u een kleine sfeerimpressie. 
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Audit 

Afgelopen november hebben we een auditbezoek gehad van Herman Bijsterbosch. We zijn trots op de 

stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet en dit heeft geresulteerd in een mooie beoordeling en 

een aantal verbeterpunten.  

 

Wat gaat goed 

Schoolklimaat: leerlingen voelen zich veilig, er zijn positieve relaties tussen leerlingen en 

leerkrachten zichtbaar. 

Toetsing & afsluiting: we maken gebruik van een gevalideerd leerlingvolgsysteem (lovs), we 

betrekken kinderen bij oudergesprekken, de adviesprocedure rondom het 

advies voor VO is goed. 

Wat is voldoende 

Onderwijsaanbod:  is op orde en dekkend voor het bereiken van de kerndoelen. 

Zicht op ontwikkeling: De manier van het volgen van kinderen voldoet om de ontwikkeling van 

leerlingen in beeld te hebben (observaties/toetsen, analyses en acties). De 

toepassing in de praktijk kan nog beter in beeld worden gebracht. 

Extra ondersteuning: planning en uitvoering van ontwikkelingsperspectieven (opp’s) is zichtbaar 

geborgd 

Resultaten:   is voldoende. 

Kwaliteitszorg:  de systematische zorg voor kwaliteit is zichtbaar. 

 

Wat kan beter 

Didactisch handelen: Tijdens instructiemomenten kan de leerkracht naast uitleggen ook modellen, 

tijdens verwerkingsmomenten mag nog meer gedifferentieerd worden en 

meer gemodeld (leerkracht zegt hardop wat hij denkt en doet bij de uitleg). 

 

We hebben de aanbevelingen uit het auditverslag meegenomen in onze aanpak voor het huidige 

schooljaar. Hieronder de acties die we al in gang hebben gezet en nog gaan doen: 

 

 Regels en afspraken in de school verder aanscherpen en afstemmen met elkaar. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het gebruik van het blokje als je om hulp vraagt of hoe werken we op de gang. 

 De klassenbezoeken richten op het rekenonderwijs en het didactisch handelen in de klas. 

 De lesopbouw wordt opnieuw bekeken en vastgelegd. Elke klas heeft een kijkwijzer in de map van 

waaruit de les wordt opgebouwd. 

 Er is contact gelegd met collega-scholen en andere externen t.a.v. het gebruiken van de 

referentieniveaus en het verbeteren van ons rekenonderwijs. We gaan bijvoorbeeld werken met de 

Bareka voor rekenen. Hiermee kunnen we nog beter in kaart brengen waar kinderen mogelijk een 

hiaat hebben op rekengebied. Hier kunnen we dan gericht hulp op inzetten. 

 De intern begeleider richt zich met name op het didactisch coachen in de klassen. 

 Het team wordt meegenomen in het werken met referentieniveaus zodat zij na de Middentoetsen 

hiermee aan de slag kunnen. De inspectie vraagt een andere manier van analyseren in het 

schooljaar 2020-2021 (referentieniveaus). Wij zijn hier nu al mee aan de slag gegaan. 

 Actiepunten worden geprioriteerd en zoveel mogelijk gekoppeld aan de drie thema’s die dit jaar 

zijn vastgesteld in het jaarplan. We maken bewust keuzes in wat we wel en niet doen. 

 

Schoolreisje 

Samen met de OR hebben we besloten om de kinderen meer te betrekken bij 

het kiezen van het schoolreisje. Cynthia heeft afgelopen woensdag met een 

paar kinderen (twee uit elke klas van groep 3 t/m 8) gekeken wat zij denken 

dat het leukste is. De OR heeft van tevoren twee parken uitgekozen. Een paar 

leerlingen uit groep 8 is gevraagd om e.e.a. op te zoeken en voor te bereiden 

en dat is gepresenteerd aan het groepje kinderen. Er is niet gekozen of 

gestemd door de kinderen maar Cynthia heeft geïnventariseerd wat de 

voorkeuren waren en van daaruit is een definitieve keuze gemaakt. De 

bestemming blijft voor de kinderen nog even een verrassing.  
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Schoolplein 
 

De vlag mag uit want de vergunning is rond voor het schoolplein. Het was 

nog even spannend omdat we een aantal bijzondere bomen op ons plein 

hebben staan. Hier mag namelijk niet te dichtbij worden gegraven en/of 

beton gestort. Vandaar dat er vorige week maandag allemaal ‘belangrijke’ 

mensen buiten op het plein waren om naar de bomen te kijken en dingen op 

te meten. Maar het is gelukt en in week 7 wordt er gestart met de 

graafwerkzaamheden! 

 

 

 

De vergunning voor het plaatsen van het fietsenhok is helaas afgekeurd. Deze wilden we deels 

verplaatsen naar de voorkant, alleen dit mag niet vanwege het aanzicht in de wijk de Parken. 

De containers zullen worden verplaatst naar het kleuterplein. Daarvoor wordt een klein stukje groen 

naast/achter het Discoverylab weggehaald.  

 

Eijkelboom is de aannemer voor ons schoolpleinproject. Zij zullen zoveel mogelijk rekening houden met 

de schooltijden en pauzes. Dat betekent dat er op die momenten niet met groot materiaal gewerkt wordt. 

Ook zal er voor schooltijd iemand staan om daar waar nodig fietsers/voetgangers te begeleiden. De 

materialen van Eijkelboom zullen aan de voorkant van de school opgesteld worden, zoveel mogelijk 

binnen de schoolhekken. 

 

Binnenkort worden ook buren geïnformeerd en gaan we om tafel met ouders die zich hebben aangemeld 

om 's avonds de schoolhekken dicht te doen. Het schoolplein moet tot 20.00 uur toegankelijk zijn voor de 

buurt. Dat is één van de eisen van de gemeente, behorende bij de toegekende subsidie. Mocht u hieraan 

mee willen doen dan kunt u zich opgeven bij Marloes (groep 6) of Jessica (groep 5). 

 

Voorleeswedstrijd 

Begin december heeft Noor Sotthewes (gr. 8) de voorleeswedstrijd van de Anne Frankschool gewonnen. 

Dat betekent dat zij mee mag doen aan de Apeldoornse kwartfinales van de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Noor neemt familie en klasgenoten mee om haar aan te moedigen op woensdag 5 februari. We wensen 

Noor veel succes! 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

De wachtlijsten zijn na de open dag weer flink aangevuld. Voor 

het geboortejaar 2016 zitten de groepen inmiddels vol. 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 aan te melden? U kunt 

een aanmeldingsformulier ophalen bij Marleen (administratie in 

het hoofdgebouw) of bij Tamara (locatiedirecteur). Alvast 

bedankt! 

 

Ouderkijkweek 

In de week van 17 februari is er een ouderkijkweek. U kunt zich vanaf woensdag 4 februari intekenen 

voor de groepen 1 t/m 8. De lijst hangt bij de deur van de klas van uw kind. De bedoeling van de 

ouderkijkweek is om u als ouder meer te betrekken bij het onderwijs dat aan uw kind wordt gegeven. 

Hiermee willen we de verbinding tussen school, ouders en kind versterken. Dit is ook passend bij de 

gesprekkencyclus die we dit jaar hebben ingevoerd, waarbij kinderen deelgenoot zijn van het gesprek.  

 

Omdat we het belangrijk vinden dat er bij alle kinderen iemand komt kijken mag er ook een opa of oma of 

ander persoon, die betrokken is bij de opvoeding van uw kind, komen kijken. Dit geldt uiteraard alleen als 

u zelf niet in de gelegenheid bent om te komen. Per kind kan er 1 persoon intekenen zodat er voor 

iedereen een plekje is. 
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Oproep aankleding school 

Voor de aankleding van onze school zijn we op zoek naar kunstbloemen en lappen stof (blauw, zwart en 

groen). U kunt dit inleveren bij Annemarie of Tamara. 

 

Nieuws van de MR 

In de MR-vergadering van 19 januari jl. zijn de volgende punten besproken:  

 Definitieve schoolplan is formeel goedgekeurd door de MR; 

 Update werkzaamheden schoolplein, start werkzaamheden in week 7; 

 Gymtijden: per periode wordt er bekeken welke groep 2 x 45 minuten gym heeft i.p.v. 1, 5 uur 

achter elkaar;  

 Mogelijkheden om een leerlingenraad te starten;  

 Mogelijkheden Parro-app (voor communicatie naar ouders) besproken. 

 

Voor de MR-vergadering van 17 februari staan o.a. de volgende punten op de agenda: leesonderwijs 

groep 4; resultatenanalyse middentoetsen; begroting; formatie; vakantierooster. 

 

Ouderbrief Hemel en Aarde 

Beste ouders, 

 

Ritme! Dat is deze periode het enthousiaste onderwerp van onze lessen levensbeschouwing van Hemel en 

Aarde. Je zou natuurlijk eerder aan muziekles denken, want je denkt het eerst aan het ritme van een 

liedje dat je kunt meeklappen, tikken of hummen. Maar niet alleen muziek heeft een ritme. 

 

Ook tijd heeft een ritme, door de dingen van de dag die gaan zoals ze gaan, met soms veel en soms 

weinig afwisseling. Of het ritme van het jaar, van de uitbundige lente tot de verstilling van de winter. Taal 

heeft een ritme, van langzaam en zacht tot snel en hard. Je lijf heeft een ritme. Als je erop let, heeft bijna 

alles een ritme. 

 

Een ritme heeft vaak ongemerkt invloed op je. Het ritme van de dag, van liedjes op de achtergrond of de 

energie van het seizoen nemen je soms als vanzelf mee. Het kan veel van de kleur, de toon van je leven 

bepalen. Daarom is het interessant om met kinderen stil te staan bij wat al die ritmes met je doen. 

 

In de lessen verkennen kinderen al die verschillende soorten ritmes. De lessen gaan bijvoorbeeld over het 

dagritme in een klooster, de feesten van het kerkelijk jaar, en ook over Shiva, de hindoeïstische Heer van 

de dans, die danst op het ritme van de kosmos. 

 

We verkennen ook het ritme van de taal. Stel je voor dat je naar toespraken of gedichten of liedjes 

luistert in een taal die je niet verstaat. Dan nog krijg je heel veel mee van wat er aan de hand is. Je 

begrijpt iets door de toon, de dynamiek, de bevlogenheid van de taal. Je zou kunnen zeggen: door het 

ritme van de taal. Met de kinderen doen we taalspelletjes, lezen we gedichten om die werking van taal te 

verkennen. Sommige gedichtjes vragen erom om langzaam en zacht gelezen te worden, andere moeten 

snel en luid. Betekenis van taal heeft blijkbaar te maken met het ritme van de taal. 

 

En we ontdekken het ritme van je lijf, je ademhaling en je hartslag. Soms geef je veel energie, als je hard 

werkt en je lijf zich inspant. Maar het kan ook zijn dat je je boos of opgewonden voelt, ook dan versnelt je 

adem en je hartslag. Met kinderen doen we kleine experimentjes over hoe het ritme van je lijf kan 

veranderen. En hoeveel invloed dat heeft op hoe je je voelt. 

 

We zien er naar uit om deze winterweken met het onderwerp Ritme te werken. Een beetje beweging 

kunnen we goed gebruiken met deze kou! 

 

  

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


