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Anne Frank
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Nieuwsbrief 3
Vrijdag
Wij hebben uit praktische overwegingen besloten om vanaf nu de nieuwsbrief op vrijdag naar
u te versturen (dus niet op donderdag).
Kalender
Wij zijn druk met het afronden van de jaarkalender. Wij zullen de kalender binnenkort aan de
oudste kinderen mee naar huis geven en op onze website plaatsen.
Informatieavond
Op dinsdag 24 september is er op school een informatieavond.
Tijdens deze avond wordt er in de groepen door de leerkrachten uitgelegd hoe we werken op
school.
19.30 uur: Algemeen gedeelte door Marielle van der Heijden, Montessoricoördinator van de
Anne Frankscholen, in de grote ruimte. Marielle zal gaan vertellen over het werken met leerlijnen en leerdoelen voor leerkrachten en kinderen. Hoe wij doorgaande lijnen borgen, kinderen volgen en hoe we observeren en registreren.
Aansluitend is er informatie door de leerkrachten in de groepen.
Rond 21.00 uur zal het einde van de avond zijn.
Er is dit jaar maar één ronde met informatie in de groepen. U moet als ouder dus een keuze
maken in welke groep u informatie haalt, wanneer u kinderen in verschillende bouwen heeft.
Onderwijsassistent
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij in de onderbouw extra ondersteuning krijgen.
Met ingang van komende week zal Merle Hebing bij ons komen werken als onderwijsassistent. Merle zal op maandag (de gehele dag), woensdagochtend, donderdag (de gehele dag)
en vrijdagochtend in de beide onderbouwgroepen gaan werken als onderwijsassistent. Zij zal
ter ondersteuning van de leerkrachten werken, maar ook individuele begeleiding van leerlingen gaan uitvoeren, alsook in kleine groepjes met kinderen gaan werken.
Schoolreis onderbouw
Op donderdag 12 september gaat de onderbouw op schoolreis naar het Land van Jan
Klaassen. Ouders hebben al een brief ontvangen met informatie.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter E en EE .
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de E en EE .
Gezocht
De onderbouw is op zoek naar behangrollen. U kunt ze afgeven bij de leerkrachten van de
onderbouw.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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Boekenpret
De onderbouw heeft dit schooljaar op woensdag boekenpret.
Oordopjes bovenbouw
Vanaf dit schooljaar krijgen alle kinderen van groep 6 van ons eigen oordopjes die ze op
school kunnen gebruiken voor de computers. De oordopjes zitten in een doosje met hun eigen naam erop. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor deze oordopjes en moeten hier
tot groep 8 mee doen. Mochten ze eerder kapot of kwijt zijn, dan kunnen ze of via ons voor
€2,- nieuwe kopen, of zelf van huis nieuwe meenemen. Omdat dit het eerste jaar is, zullen
nu ook groep 7 en 8 deze oordopjes ontvangen.
Startgesprekken & Ouder/kindgesprekken
Zoals u inmiddels heeft vernomen worden de startgesprekken gevoerd in alle groepen met
de ouder(s) en de leerkrachten.
In het bericht van de eerste nieuwsbrief stond vermeld dat wij voortaan ook kind/oudergesprekken voeren vanaf groep 3. Dit zijn gesprekken waarin de voortgang en doelen besproken worden met het kind en de ouder.
De startgesprekken vinden dit jaar echter alleen plaats met de ouder(s) in het begin van het
schooljaar. Hierin kan de ouder zijn/haar eigen kind beschrijven en kunnen verwachtingen
naar elkaar toe worden uitgesproken.
Ook dan geldt dat er na elk gesprek direct een vervolgafspraak wordt gemaakt voor een
kind/oudergesprek.
Overblijfouders
Datum
Ma 9 sept
Di 10 sept
Do 12 sept
Vrij 13 sept
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile
Naile Safaa Lysanne
Sibel
Naile Safaa Tamara

