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Voor








Compliment
Jaarplan 2020-2021
Kinderboekenweek
Scholenactie
Herdenken groep 7/8
in uw agenda:
Woensdag 30 september:
Maandag 5 oktober:
Woensdag 7 oktober:
Woensdag 14 oktober:
Vrijdag 16 oktober:
Maandag 19 – zondag 25 oktober:

Start kinderboekenweek
Dag van de leraar
Open dag basisscholen Apeldoorn
(voor nieuwe ouders die nog geen schoolkeuze hebben
gemaakt)
Steenlegging groep 7/8 10:00 uur (vertrek 9:45u)
Groep 1 en 2 vrij
Herfstvakantie (alle kinderen vrij)

Compliment
We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die de kinderen naar
school brengen en halen een groot compliment geven en hartelijk danken.
Iedereen doet zijn of haar best om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te
bewaren en niet zomaar de school binnen te lopen. Ook wij vinden het
moeilijk om u als ouder de toegang te weigeren. Toch moeten we dit met
elkaar echt nog wel een tijdje volhouden. Het is fijn dat we in ieder geval de
ouder-kindgesprekken weer op school kunnen voeren en niet op afstand.
Jaarplan 2020-2021
Het schoolplan 2019-2023 is ruim een jaar geleden in gebruik genomen. Vanuit dit schoolplan schrijven we
elk jaar een jaarplan. Voor het opstellen van dit plan kijken we ook altijd terug naar het afgelopen jaar en
nemen we bepaalde onderwerpen of thema’s mee naar het nieuwe schooljaar. Voor dit schooljaar staan de
volgende thema’s centraal:
1. Pedagogisch en didactisch handelen
2. Rekenonderwijs
3. Meerbegaafdheid
4. Technisch en begrijpend lezen
5. Wereldoriëntatie
We gaan hieraan werken door:
- Kleine, haalbare doelen te stellen;
- Kennis en kwaliteiten te delen;
- Te werken aan verbinding en doorgaande lijnen;
- De leerling als uitgangspunt te nemen.
Het werken met de instrumenten van stichting leerKRACHT wordt gebruikt om aan bovenstaande thema’s
te werken. We hebben de thema’s verdeeld over het schooljaar in zogenoemde sprints. Elke sprintperiode
(van vakantie tot vakantie) staan twee thema’s centraal die we met elkaar bespreken, uitwerken en
evalueren.
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Kinderboekenweek
Van woensdag 30 september tot zondag 11 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van dit
jaar is “En Toen?”. Met dit thema gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We verkennen de werelden van toen, door het lezen van
boeken. Tijdens de Kinderboekenweek wordt het lezen van kinderboeken gepromoot. Dit doen we door
verschillende activiteiten. Er zal dit jaar, vanwege Corona, helaas geen gezamenlijke opening zijn. In de
klassen zullen we op verschillende manieren aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Uw kind(eren)
gaan u hier vast meer over vertellen.
Scholenactie
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uitbreiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?
 U koopt een kinderboek bij een Bruna-winkel en levert de kassabon(nen) in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 30
september t/m 11 oktober 2020).
 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd worden bij uw lokale
Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben
ontvangen.
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school
ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
 De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Herdenken groep 7/8
Herdenken en stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis uit het verleden vinden wij als school een belangrijk
onderdeel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is bedoeld om kinderen kennis te laten maken
met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering,
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.
Ieder jaar herdenken de groepen 7 en 8 de Joodse mensen die uit Apeldoorn weggevoerd en vermoord
zijn. Dit doen we altijd in oktober bij de synagoge en het monument aan de Paslaan. Dit jaar zal deze
herdenking in oktober, vanwege corona, niet doorgaan. We kijken in de loop van het jaar of de herdenking
verplaatst kan worden naar april 2020, rondom de dodenherdenking van 4 mei.
Wat we wel gaan doen is een steenlegging. Op sommige plekken in Apeldoorn liggen gedenkstenen. Deze
stenen worden neergelegd ter nagedachtenis aan Joden die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en
omgebracht. Elk individu wordt herdacht op de plek waar hij of zij gewoond heeft. De gemeente steunt dit
initiatief en stelt de openbare ruimte hiervoor beschikbaar. Op woensdag 14 oktober gaan groep 7 en 8
een steen leggen bij het huis aan de Emmalaan 26. U bent als ouder van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Uiteraard vragen we u wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Voorafgaand aan de
steenlegging krijgen de kinderen een gastles zodat ze weten wat het inhoudt en waarom dit wordt gedaan.

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