
 

 

 

  

 

Corona update  

De afgelopen weken hebben we veel te maken gehad met corona besmettingen op school. De 
school is dusdanig ingericht dat kinderen van groep 6,7,8 en 3,4,5 elkaar niet kunnen 
tegenkomen in het gebouw aan de Regentesselaan. De groepen 1 en 2 zitten al in een apart 
gebouw. Kinderen volgen vast looproutes (aangegeven door pijlen), hebben eigen ingangen en 
dragen een mondkapje bij het lopen door de gang (vanaf groep 6). 
Hoe is de situatie nu?  
De groepen 6,7 en 8 zijn terug uit quarantaine. Ze krijgen weer gewoon les op school. Enkele 
kinderen zijn nog thuis en volgen daar de lessen via een livestream met de klas.  
We hopen dat we het ergste achter de rug hebben en dat we kunnen doen wat we het liefst 
doen: live lesgeven aan de kinderen. Op deze plaats wil ik een woord van dank uitspreken aan: 

→ De kinderen, die zich zo keurig houden aan de regels, looprichtingen en afspraken 

→ De leerkrachten, die in no time het online lesgeven weer snel en voortvarend hebben 
opgepakt 

→ De ouders, die heel meewerkend zijn m.b.t. het voorkomen van verdere verspreiding en 
hun kind thuis houden bij klachten, testen en mij precies doorgeven wie wanneer positief 
of negatief getest is. 

 

Nieuwe regel vanuit het RIVM: u heeft het vast al wel gehoord via de nieuwskanalen gisteren, 
maar vanaf vandaag mogen kinderen die verkoudheidsklachten e.d. hebben getest worden met 
een thuistest. De verplichting om een PCR test te doen is er niet meer. 
 
Volgende week worden de thuistesten vanuit het ministerie  op school bezorgd voor de kinderen 
uit groep 6,7,8. Zo gauw ze binnen zijn laten we u dit weten en geven we ze de kinderen mee. 

 

Een nieuwe leerkracht  

Op 7 oktober heeft Laura te Sligte voor het laatst les gegeven aan groep 5. Zij heeft vanaf die dag 
groep 8 onder haar hoede genomen. Op donderdag en vrijdag heeft Sandra van Dorst de groep 
lesgegeven op donderdag en vrijdag. We zijn erg blij dat ze dat gedaan heeft, want dat gaf ons de 
gelegenheid om te zoeken naar een nieuwe collega. Na een lange zoektocht hebben we die 
gevonden. Vanaf 9 december geeft Fabiola van Gaalen op donderdag en vrijdag les in groep 5. 
Om dinsdag en woensdag geeft zij les aan alle andere groepen van de school. De leerkracht houdt 
zich die dag dan bezig met andere zaken.  
We zijn blij dat we een ervaren en kundige leerkracht hebben gevonden en willen Sandra hartelijk 
bedanken voor haar inzet in de afgelopen weken. Fabiola stelt zich hier aan u voor: 
 

Hallo, mijn naam is Fabiola van Gaalen en ik kom binnenkort met veel plezier werken op de Anne 
Frank School. Ik ga naast Marloes in groep 5 lesgeven en zal ook regelmatig vervangen in de 
andere groepen. Na een kunstopleiding en de pabo heb ik 16 jaar gewerkt als juf in Holten. Mijn 
hart ligt vooral bij taal, lezen en de creatieve vakken. Nu is kunst mijn hobby geworden en help ik 
als vrijwilliger vluchtelingen bij hun inburgering. Daarnaast heb ik een moestuin en speel ik 
accordeon (hoho, nog in opleiding hoor…). Ik woon met mijn man Felix en kat Siep in Deventer en 
wij hebben twee kinderen, een leuke schoonzoon en een lief kleinkind van 6 maanden. Toevallig 
ben ik opgegroeid in Apeldoorn. Het is dan ook een leuke verrassing om na vele jaren weer terug 
te keren. Ik zie uit naar de kennismaking met jullie, dus … tot snel! 

Prachtig nieuws  

Er gebeuren mooie dingen op school met kinderen. Ook hebben leerkrachten soms goed nieuws. 
In dit geval gaat het om Elleke van den Heuvel, juf van groep ½ b en begaafdheidsspecialist. Zij 
heeft vorige week meegedeeld aan het team dat ze volgend jaar opnieuw moeder wordt. Als 
team feliciteren we haar hier van harte mee! Elleke zal dus in het voorjaar een tijdje met verlof 
zijn. We gaan ons best doen om een goede vervanger voor haar te vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Datum Activiteit 
22 november Voorstelling  

  

23 december Kerstviering ’s 

17.30 u. 

24 december  Om 12.00 u. zijn 

alle kinderen vrij 

voor de 

kerstvakantie 

10 januari We starten weer 
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Voorleeswedstrijd  

Ook de voorleeswedstrijd voor de nationale kampioen voorlezen wordt door corona gewijzigd. 
We willen dit niet voorbij laten gaan en organiseren het op de volgende manier: 
 
Iedere groep (groep 6 t/m 8) bepaalt in eigen klas welke 2 kinderen meedoen aan de wedstrijd 
"Voorleeskampioen van de School". 
De kinderen zorgen dat het stukje dat ze voorlezen, opgenomen wordt op film. De filmpjes 
worden gedeeld met de leerkrachten van de andere groepen. 
Dit komt op het volgende neer: 
-de filmpjes van 2 leerlingen van groep 6 gaan naar de leerkrachten van groep 7 en 8; 
-de filmpjes van 2 leerlingen van groep 7 gaan naar de leerkrachten van groep 6 en 8; 
-de filmpjes van 2 leerlingen van groep 8 gaan naar de leerkrachten van groep 6 en 7. 
 
Alle leerlingen mogen één stem uitbrengen en er mag door iedere leerling slechts op 1 leerling 
gestemd worden. 
Zodra er in groep 6, 7 en 8 gestemd is, worden alle stemmen in een envelop gedaan en worden 
ingeleverd bij de voorzitter van de jury, Marieke Klinkhamer  
Marieke neemt een filmpje op waarin zij de winnaar bekend maakt. In alle groepen (6 t/m8) 
wordt op een afgesproken tijdstip het filmpje met de bekendmaking van de "voorleeskampioen 
van de school" getoond. 
 
De "Kampioen van de school" wordt (na de bekendmaking) aangemeld bij de "Nationale 
Voorleeskampioenwedstrijd".  

 
Hij is geweest  

Vanochtend is Sinterklaas op school geweest. Het was nog wel een beetje paniek hoor!  We 
kregen namelijk het bericht dat hij op tijd vertrokken was, de pieten bij zich en zittend op zijn 
paard Ozosnel op weg naar de Anne Frank. Maar…..Ozosnel ging een beetje te hard. Hij 
galoppeerde zo hard over de Deventerstraat dat hij werd aangehouden door de politie. Sint 
kreeg dus een boete voor een te hoge snelheid. Ozosnel werd in de pootjesboeien geslagen en 
Sint moest lopend verder. Dat was natuurlijk een probleem. Sint zou op deze manier nooit op 
tijd op school komen. Gelukkig was er een vriendelijke politieagent die Sint en zijn pieten met 
gillende sirenes in een politieauto naar de Anne Frank heeft gebracht.  
Hij was er gelukkig op tijd en werd op het plein binnengehaald met Sinterklaasmuziek door 
onze DJ Daan. De kinderen hebben heerlijk gezongen en gedanst. Als met al een prachtig 
Sinterklaasfeest. Jammer dat u er niet bij kon zijn, maar de kinderen hebben genoten. 
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