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             Maart 2020  

In deze editie:    

 Agenda 

 Vakantierooster 

 Koningsspelen 

 Gevonden voorwerpen 

 Grote rekendag 

 Werkzaamheden rondom de school 

 Bericht van de Emmaüsparochie 

 

Voor in uw agenda:  

 Zaterdag 22 febr. – 1 mrt:   Voorjaarsvakantie  

 Maandag 2 maart:  Gevonden voorwerpen 

 Woensdag 3 maart:  Luizencontrole 

 Donderdag 5 maart:    Techniekmiddag 1245u – 1400u (info krijgt u 

     via de mail) 

 Maandag 23 maart:  Groep 1-2 vrij 

 Woensdag 25 maart:  Grote rekendag 

 Vrijdag 3 april:  Palmpasenoptocht groep 1-3 

 Di 7 en woe 8 april:  Schoolfotograaf 

 Donderdag 9 april:  Witte donderdag 

 Vrijdag 10 april:  Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 

 Maandag 13 april:  Paasmaandag (alle kinderen vrij) 

 Vrijdag 24 april:  Koningsspelen 

  

Vakantierooster 

In het vorige schoolbulletin stond een onvolledig vakantierooster. Hierbij ontvangt u de juiste versie voor 

het schooljaar 2020-2021. 

 

Start schooljaar   31-08-20 

Herfstvakantie   19-10-2020 tm 23-10-2020 

Kerstvakantie    21-12-2020 tm 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie   22-02-2021 tm 26-02-2021 

Goede vrijdag    02-04-2021 

Paasmaandag    05-04-2021 

Meivakantie incl. koningsdag 26-04-2021 tm 07-05-2021 

Hemelvaart    13-05-2021 tm 14-05-2021 

Pinksteen     24-05-2021 

Zomervakantie   19-07-2021 tm 27-08-2021 

 

De studiedagen en overige vrije dagen zijn op dit moment nog niet bekend. Net als dit schooljaar zal groep 

1-2 meer vrije dagen hebben dan de groepen 3 t/m 8. Zodra wij deze data hebben vastgesteld zullen we u 

op de hoogte brengen. 
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Koningsspelen 

Vrijdag 24 april worden de Koningsspelen georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. Hiermee wijken we af 

van de landelijke dag. We hebben ervoor gekozen om de Koningsspelen te plannen vóór de meivakantie 

zodat we op deze manier gezamenlijk de vakantie kunnen inluiden. 

 

Net als vorig jaar gaan de groepen 3 t/m 8 naar de Wenum Hoeve in Wenum Wiesel. De samenwerking 

tussen ons en de familie Wensink en de Wenum Hoeve is zo goed bevallen dat we dit jaar graag weer 

terugkomen. Opnieuw mogen we de hele dag gebruik maken van het terrein en alle faciliteiten. Hiervoor 

zijn we de familie Wensink heel dankbaar. De groepen 1-2 blijven deze dag gewoon op school en hebben 

daar hun eigen Koningsspelen.  

 

Meer informatie over het halen en brengen van uw kind(eren) krijgt u na de 

voorjaarsvakantie. 

 

Gevonden voorwerpen 

Vanaf maandag 2 maart liggen de gevonden voorwerpen in de hal. Wilt u kijken of 

er iets tussen zit van uw kind? Woensdagmiddag 4 maart schenken we alles aan 

een goed doel. 

 

Grote rekendag woensdag 25 maart 

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

Vlaanderen (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 de 18e Grote Rekendag is ‘De Getallenfabriek’. Hoe maak je eigenlijk getallen? We hebben 

maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal… 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Het 

onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En 

niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

 

Werkzaamheden rondom de school 

Rondom de school zijn er nog steeds diverse werkzaamheden 

bezig waar de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor is. Er 

zijn nog steeds wegopbrekingen. In combinatie met de 

schoolpleinwerkzaamheden blijft dit consequenties hebben voor 

het bereiken van de school en het parkeren. In deze 

nieuwsbrief (link naar de website) van de gemeente leest u 

meer over de voortgang en de planning van de wegwerkzaamheden. 

 

Mocht u onveilige situaties tegenkomen of zelf ervaren dan vragen wij u om contact op te nemen met de 

gemeente Apeldoorn. Als het gaat om de onveilige situaties op en rond het schoolplein, i.v.m. de 

pleinwerkzaamheden, dan vragen wij u deze aan Tamara (locatiedirecteur) door te geven. Er is wekelijks 

overleg met de aannemer van het plein en zij denken goed mee om alles zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. Zo zijn, n.a.v. punten die door ouders zijn aangegeven, de losstaande hekken vastgezet of 

verplaatst en zijn er rood-witte borden neergezet bij de ingang. 

 

 

https://mailchi.mp/8a8196149e85/op-27-november-starten-de-werkzaamheden-aan-het-wilhelminapark-642731?e=e477c56eb1
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Bericht vanuit de Emmaüsparochie 

Meespeelviering voor peuters en kleuters 

Onze Lieve Vrouwe kerk 

Stationsstraat 13. (Emmaüshuis) Tijd:   10.00 uur 

 

Een Bijbelverhaal wordt op speelse wijze verteld. De kinderen 

hoeven niet stil te zitten en mogen echt mee doen. Een 

schatkist wordt met zijn allen opgemaakt en daar komt het 

verhaal uit. Er is een doe moment en wat je maakt mag mee 

naar huis. We zingen liedjes en branden een kaarsje bij het 

gebed.  

8 maart 2020: Jezus in de tempel.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 


