Anne Frankschool
Binnenweg 40a
6955 AX Ellecom
0313-415860
info@annefrankschoolellecom.nl
www.annefrankschoolellecom.nl

Nieuwsbrief nr. 02 van 6 sept. 2018

Nieuwsbrief

Schoolkalender
Afgelopen week hebben de oudsten van het gezin de
schoolkalender 2018-2019 meegekregen naar huis.

Klasse(n)kracht
In de groepen zijn regels, afspraken en belangrijke
woorden op de muur gehangen. Deze zijn in kringgesprekken en andere activiteiten met elkaar besproken.
De positieve sfeer in de groepen wordt verder gestimuleerd door het spelen van groepsspellen en rollenspellen.
Daarnaast zijn in de afgelopen weken door de leerkrachten startgesprekken gevoerd met de meeste
ouders. Deze vormen voor ons een waardevolle aanvulling om uw kind(eren) beter te kennen.

Startgesprekken
De meeste ouders hebben in de afgelopen 2 weken
een startgesprek gevoerd met de betreffende leerkracht(en). Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dan
een afspraak maken met de leerkracht van uw kind?

Luizencontrole
In de afgelopen week zijn er enkele gevallen van luizen gemeld bij de leerkrachten. We vragen u om de
komende tijd ook zelf uw kind(eren) met enige regelmaat te controleren. Zo spoedig mogelijk zal er weer
een luizencontrole in de school plaatsvinden.

Weekbreek
De weekbreek is een voorstelling door en voor de
kinderen, ouders zijn welkom om deze bij te wonen.
In tegenstelling tot dat wat vermeld staat in de kalender, hebben wij besloten om dit jaar de voorstellingen
op de woensdagen te laten plaatsvinden. We verzamelen in de grote ruimte om 11.45 uur. De voorstelling zal ongeveer een kwartier duren.
Afgelopen woensdag heeft groep 7/8 het spits afgebeten.
De andere groepen zijn aan de beurt op:
woensdag 10 oktober
groep 5/6
woensdag 14 november groep 3/4
woensdag 28 november groep 1/2

Studiedagen
Herinnering: zoals vorige keer vermeld stond in
de nieuwsbrief is er op 3 oktober een studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Schoolreisje groep 1-2
Op 11 september a.s. gaat groep 1-2 op
schooreisje naar Het Land van Jan Klaassen in
Braamt. Zij hebben deze week een informatiebrief meegekregen over deze dag.

Creatief op vrijdag
Op vrijdagmiddag gaat groep 4/5/6 in circuitvorm
creatieve activiteiten doen. We denken daarbij
aan werken met klei, hout of stof, koken, papiermaché, drama, dans, zingen, yoga enz.
Het zou leuk zijn om dit samen met een aantal
creatieve ouders te doen. Als u zin hebt om te
komen helpen of zelf een idee hebt om iets met
een klein groepje te komen doen, dan kan u zich
aanmelden bij Marja.
Dit gaat gebeuren op de vrijdagmiddagen van
13.45 uur tot 15.00 uur. We gaan werken in series van 6 weken.

Verkeer
Op donderdag 27 september komt het ROV oostNederland praktijklessen ‘verkeerskunsten’ verzorgen op school voor alle groepen. Voor het
klaarzetten van het parcours en de begeleiding
van de kinderen zijn we op zoek naar een aantal
hulpouders/grootouders. Vindt u het leuk om te
helpen op die dag, laat het ons dan even weten.

De nieuwsbrief gaat op de volgende pagina
verder.
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Informatie-avond
Op dinsdag 11 september houden we onze jaarlijkse
informatieavond. Er is vanaf 18.45 uur inloop met
koffie.
Om 19.00 uur beginnen we met een korte inleiding
van Sander.
Vanaf 19.30 uur wordt er in de verschillende groepen
uitleg gegeven over het programma voor het komende schooljaar. Om 20.15 uur wordt dit herhaald voor
de ouders die de informatie voor meerdere groepen
willen volgen.
In groep 5/6 zal er geen uitleg over dit schooljaar
volgen, maar dit wordt gepland op een later tijdstip.
De leerkrachten zijn helaas niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn en willen dit graag samen met de
ouders doen.

Adressenlijsten van de klas
Alle leerlingen kunnen bij hun leerkracht een lijst
vragen met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen uit de groep. Deze
lijsten zijn beschikbaar voor ouders om onder
andere het maken van speelafspraken tussen
klasgenootjes te vergemakkelijken

Vervanging
Op vrijdag 7 september zal Marieke afwezig zijn
i.v.m. een studiedag op de andere locatie. Zij zal
vervangen worden door Lenneke (PON).
Woensdag 12 september is Marielle afwezig. Zij
wordt vervangen door een invaller van het PON.
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