
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Datum Activiteit 
28 september Informatiemiddag 

in alle groepen. 
17.00 -18.00 u. 

6 oktober  Open dag voor 
ouders wiens kind 
nog geen leerling 
is 

11 oktober Start 
Kinderboekenweek 

14 oktober Alle kinderen vrij: 
studiedag team 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBS Anne Frank 
 Regentesselaan 34 
 7316 AG Apeldoorn 
 055-521 17 46 
 
Directeur: Gerard Regeling 

Verhalen over de grote familie  

Elk jaar komen de medewerkers van de parochie van de Mariakerk op school om een verhaal te 
vertellen uit de Bijbel. Deze keer werd het verhaal verteld van Abraham, de aartsvader en 
stichter van ‘de grote familie’ die later uitgroeide tot de wereldbevolking. Ook in de Koran is 
Abraham een belangrijk figuur. De kinderen hebben vol belangstelling geluisterd naar het 
verhaal en daarna geknutseld met klei, verf, papier als verwerking. Onderstaande Bijbeltekst 
ligt ten grondslag aan het vertelde verhaal. 

	Op	een	dag	kwam	de	Heer	naar	Abraham	toe	bij	de	eikenbomen	van	Mamré.	Abraham	zat	op	dat	moment	
bij	de	ingang	van	zijn	tent.	Het	was	op	het	heetst	van	de	dag.	Hij	keek	op	en	zag	dat	er	drie	mannen	voor	
hem	 stonden.	Hij	 stond	 op	 en	 liep	 naar	 hen	 toe.	Hij	 boog	 diep	 en	 zei:	 "Wilt	 u	 alstublieft	mijn	 gasten	
zijn?	4	Laat	mij	water	 voor	 u	 halen,	 zodat	 u	 uw	 voeten	 kan	wassen.	 En	 rust	wat	 uit	 onder	 de	 boom	
hier.	5	Ik	zal	u	wat	te	eten	brengen,	zodat	u	een	beetje	opknapt	voordat	u	verder	reist.	Want	daarvoor	
bent	u	toch	bij	mij	langsgekomen!"	Ze	zeiden:	"Graag!"	Abraham	ging	snel	naar	Sara	in	de	tent	en	zei:	"Ga	
vlug	deeg	maken	en	brood	bakken!"	Daarna	liep	Abraham	naar	de	koeien	en	koos	een	gezond,	vet	kalf	uit.	
Hij	bracht	het	naar	de	knecht,	die	het	snel	voor	hem	ging	slachten	en	klaarmaken.	Toen	het	eten	klaar	
was,	 zette	hij	 het	 voor	de	mannen	neer,	met	boter	 en	melk.	Hij	 bleef	 onder	de	boom	staan	 terwijl	 zij	
aten.	Toen	vroegen	ze	hem:	"Waar	is	 je	vrouw	Sara?"	Hij	zei:	"Daar,	 in	de	tent."	En	Hij	zei	tegen	hem:	
"Over	een	jaar	kom	Ik	bij	je	terug.	Dan	zal	je	vrouw	Sara	een	zoon	hebben."	Sara	luisterde	bij	de	ingang	
van	de	tent,	die	achter	Hem	was.	Abraham	en	Sara	waren	al	heel	erg	oud.	Sara	was	allang	te	oud	om	nog	
kinderen	te	kunnen	krijgen.	Daarom	lachte	Sara	in	zichzelf	en	dacht:	"Alsof	ik	nog	naar	mijn	man	zou	
verlangen,	nu	we	allebei	al	zo	oud	zijn!"	Toen	zei	de	Heer	tegen	Abraham:	"Waarom	lacht	Sara	daar?	
Waarom	zegt	ze:	 'Alsof	 ik	nog	een	kind	zou	krijgen,	terwijl	 ik	al	zo	oud	ben!'?	Voor	de	Heer	is	niets	te	
wonderlijk!	 Op	 de	 juiste	 tijd,	 over	 een	 jaar,	 zal	 Ik	 bij	 jullie	 terugkomen.	 Dan	 zal	 Sara	 een	 zoon	
hebben."	Toen	loog	Sara	en	zei:	"Ik	heb	niet	gelachen."	Want	ze	was	bang.	Maar	de	Heer	zei:	"Dat	is	niet	
waar.	Je	hebt	wél	gelachen.	"Toen	vertrokken	de	mannen	in	de	richting	van	Sodom.	Abraham	liep	een	eind	
met	hen	mee.	De	Heer	dacht:	"Ik	zal	niet	voor	Abraham	verbergen	wat	Ik	ga	doen.	Want	Abraham	zal	een	
groot	en	machtig	volk	worden.	Door	de	zegen	die	op	hem	is,	zullen	alle	mensen	van	de	aarde	gezegend	
worden.		Want	hem	heb	Ik	uitgekozen.	Hij	moet	zijn	zonen	leren	hoe	ze	met	Mij	moeten	leven.	Hij	zal	hen	
leren	eerlijk	en	rechtvaardig	te	zijn.	Want	dan	kan	Ik	doen	wat	Ik	aan	Abraham	heb	beloofd."		

Open dag   

Op woensdag 6 oktober doet onze school mee aan de gezamenlijke open dag van de 
basisscholen in Apeldoorn. Fijn dat dit weer mogelijk is!    
Wij bieden ouders graag de mogelijkheid en om een goede schoolkeuze voor hun kind te kunnen 
maken. Sfeer proeven op school speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de open dag op 6 
oktober kunnen ouders van 09.00 tot 12.00 uur een bezoek brengen aan onze school.  
Ouders moeten zich wel vooraf aanmelden voor de open dag. Aanmelden doen ouders online 
via de website basisscholenapeldoorn.nl. Wij zorgen 6 oktober natuurlijk voor een veilige 
rondleiding door de school, passend bij de actuele corona-maatregelen.   
  
Kent u ouders in uw omgeving die op zoek zijn naar een basisschool? Attendeer ze gerust op 
de open dag van 6 oktober!  
 
Stdiedag 14 oktober  

Op 14 oktober hebben alle kinderen vrij. Dit is het tweede studiemoment van dit schooljaar. We 
gaan deze dag verder met het verbeteren van ons onderwijs m.b.t. het signaleren van begaafde 
leerlingen en hoe we als team de resultaten van het vak begrijpend lezen kunnen verbeteren.  
Het is een bewuste keuze om deze studiedagen zo snel mogelijk in het jaar te houden. 
Leerkrachten kunnen dan hun vaardigheden versterken en de kinderen profiteren daar de rest 
van het jaar van!  
 
 

 

Welkom op de 
informatiemiddag 
op 28 september. 
Heeft u zich al 
aangemeld? Dat 
kan via de agenda in 
Parro! 
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Directeur: Gerard Regeling 
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl 
06 82 57 1995 
 
 
 

Schoolfotograaf  

Uit de enquête hierover, die door 115 ouders is ingevuld,  is de volgende uitslag naar voren 
gekomen.: 

® 78 ouders zijn niet tevreden over de kwaliteit en de prijs van de huidige fotograaf 
® 94 ouders vinden het prettig dat de schoolfotograaf komt 
® 56 ouders vinden het leuk dat de fotograaf komt, maar vinden de kwaliteit niet geweldig 
® 61 ouders vinden de kwaliteit voldoende, maar de prijs te hoog 
® 52 ouders vinden een groepsfoto voldoende en hebben geen behoefte aan individuele foto’s. 

Het bovenstaande leidt tot de volgende actie: t we gaan op zoek  naar een andere 
schoolfotograaf die kwalitatief betere foto’s kan leveren en  het liefst voor een voordeliger prijs. 
Ouders kunnen dan een keuze maken of ze alleen groepsfoto’s willen of ook individuele foto’s. 
Fijn dat de schoolfotograaf op prijs wordt gesteld door een grote groep ouders. We gaan ons 
best doen een goede fotograaf te vinden. 

Hulp gezocht: vervolg  

Vorige keer heb ik een oproep aan u  gedaan om  plaats te nemen in de ouderraad. Ondertussen 
hebben zich 3 mensen gemeld die wel willen helpen bij activiteiten op school. Daar zijn we erg 
blij mee! Nog 2 mensen erbij zou fantastisch zijn! Om u een indruk te geven over wat er op 
stapel staat voor dit jaar, hieronder een overzicht waarbij team en ouderraad samenwerken om 
een leuke activiteit voor kinderen te organiseren. Natuurlijk hoeft niet ieder ouderraadslid bij 
elke activiteit te helpen, de taken worden verdeeld. 

Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstviering, paasviering, schoolreisjes, avond 4-daagse, 
afscheid groep 8, het jaarlijkse pleinfeest en………………………………………… dit schooljaar de viering 
van het 50 jarig bestaan van de Anne Frank! 

Medezeggenschapsraad  

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR praat 
mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, 
schoolbeleid en personeelszaken. Leden van de MR worden voor drie jaar benoemd.  

De medezeggenschapsraad van de Anne Frank bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 
Vertegenwoordigers vanuit de oudergeleding zijn: Hilje Peters, Hidde Tiemens en Roy 
Pollmann. Personeelsgeleding: Irma Koelstra, Kim Leendertsen en Elleke van den Heuvel. 
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn: 

21 september,5 oktober, 9 november, 25 januari, 19 april,  21 juni 

Onderwerpen voor de eerstvolgende vergadering zijn o.a.: NPO (corona)gelden, jaarplan 2021-2022 en 
communicatie.  
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u een mail sturen 
naar afrmr@veluwseonderwijsgroep.nl. 

 
 

 

Wie helpt ons de 
financiën van de 
ouderraad te 
regelen? Het is 
geen 
ingewikkelde 
klus, maar een 
school mag dat 
niet zelf doen. 

Opgeven kan bij 
de leerkracht! 


