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Zomerfeest
Volgende week vrijdag 1 juli bent u vanaf 17.00 uur uitgenodigd om de
afsluiting van het schooljaar te vieren. U kunt genieten van het optreden
van uw kind(eren) op de volgende tijden:
17.30
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45

uur de kleuters (groep 2)
uur groep 3a
uur groep 3b
uur groep 4a
uur groep 4b
uur groep 5
uur groep 5/6
uur groep 6
groep 7

De kinderen van school krijgen in de klas consumptiebonnen uitgedeeld
voor een hapje en een drankje. Uiteraard kunt u tegen een kleine
vergoeding ook gezellig wat eten en drinken.
Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen op het zomerfeest!
Start zomervakantie en kleuter feest groep 2
Op vrijdag 8 juli om 11:30 uur gaan we dan echt genieten van een
welverdiende zomervakantie.
Voor de kleuters is dit iets anders.
Hoera, een feestje voor groep 2!
Op donderdag 7 juli vieren de kinderen van
groep 2 dat ze na de zomervakantie naar
groep 3 gaan. De zomervakantie start voor
groep 2 op vrijdagochtend 8 juli om 8.30 uur.
De kinderen van groep 1 hebben donderdag
7 juli hun laatste dag en kunnen dan vakantie
gaan vieren.
Monkeytown
De groepen 3 en 4 gaan dinsdag naar Monkey town. Graag de kinderen
om kwart voor negen daar naartoe brengen compleet met rugzak. De
kinderen kunnen gewoon om half drie opgehaald worden op school.
Kinderen die 's ochtends bij de bso zijn, worden door ons naar Monkey
town gebracht.
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Terugblik avondvierdaagse
Wat een succes! Welgeteld 130 geregistreerde deelnemers. Meer dan
vorig jaar en dat terwijl groep 8 op kamp was. We hebben het
ontzettend getroffen met het mooie weer. Graag willen wij de KaaZaak,
AH Berkel en Rodenrijs (Colette van Winden), AH Bleiswijk, Bakker
Ammerlaan, Familie van der Spek, Familie de Jong en Familie van den
Burg bedanken voor de heerlijke versnaperingen onderweg! Ook willen
wij Igor Runsink bedanken voor het vastleggen van alle dagen!
Bedankt allen voor de inzet en gezelligheid, tot volgend jaar!
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Welk kind naar welke groep
In een aparte brief krijgen de ouders van de
kinderen van groep 2 bericht over wie naar welke juf
gaat komend schooljaar.
En dan is er nog een wijziging…
De kinderen van juf Ineke krijgen volgend jaar les
van juf Mariska (ma, di, wo, vr) en juf Femke O (do)
die juf Gerda gaan vervangen.
De kinderen van juf Liesbeth en juf Sandy (Marlin) krijgen volgend
schooljaar les van meester Martijn (ma, di) en juf Sanne (wo, do, vr).

Activiteiten (niet) in het weekend
Aanstaande vrijdag 1 juli vieren we dat het schooljaar bijna is afgelopen.
We kunnen gaan genieten van de welverdiende zomervakantie. Dit is in
de plaats gekomen van de manifestatie die in het verleden een hele
zaterdag in beslag nam.
Vorig schooljaar heb ik mogen ervaren wat een fantastisch feest dit is. De
waarden van dat feest willen we ook graag behouden. Maar ik moet ook
bekijken hoe we werkdruk en cao naleven voor de leerkrachten.
Leerkrachten hebben recht op een vrij weekend en ik heb, namens de
werkgever, de plicht om er voor te zorgen dat men ook op tijd de
rustmomenten kan pakken. Om deze reden hebben we ook besloten om
het kamp van groep 5 en 6 iets in te korten. Groep 5 gaat van maandag
t/m woensdag en groep 6 van woensdag t/m vrijdag op schoolkamp. De
leerkrachten kunnen daarna in het weekend
de “batterij” weer opladen en maandag aan
het werk met de kinderen gaan.
Binnenkort ontvangt u van ons de
jaarkalender met daarin de planning voor het
hele jaar.
Hoera een nieuwe meester/juf.
Op maandag 4 juli gaan alle kinderen een uurtje kennismaken met
hun juf of meester van het volgend schooljaar.
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Studio Snugger
Voor de kinderen van de groep 5 en 6
en andere geïnteresseerden.
Dit bericht kreeg ik afgelopen week
van de productie assistent.
Jullie zijn zondag 04-12-2016 te zien
in Studio Snugger.
Het wordt uitgezonden om 8.25 op
NPO3. Zorg altijd dat er iets eerder
ingeschakeld wordt, want soms begint
het ietsjes eerder!
De uitzending wordt de woensdag na
de 4 december herhaald. Misschien is
het leuk om dan de aflevering met de
hele klas te kijken.
Veel kijkplezier alvast!
Dat gaat zeker lukken al duurt het nog
lang. We weten nu dat de kinderen
echt op televisie komen.
De Medezeggenschapsraad
De MR heeft door het vertrek van een van haar leden een vacature.
Daarom zijn wij voor volgend schooljaar op zoek naar een ouder die lid
wil worden. Wat zoeken wij: de Anne Frank school werkt hard aan de
toekomst van onze kinderen en wij volgen en adviseren gevraagd en
ongevraagd. Om dit goed te kunnen doen zoeken wij een positieve
kritische ouder. Als jij het leuk vindt om mee te denken meld je dan
voor vrijdag 12 augustus aan op mr@annefrankschool.nl. Wij rekenen
op meerdere aanmeldingen dus houd rekening met verkiezingen en
bedenk alvast waarom andere ouders voor jou moeten kiezen.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders,
2015-2016 was een jaar waarbij ouders met veel uiteenlopende
vragen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kwamen. Van
opvoedvragen, vinden van trainingen en advies bij scheiding ivm
de kinderen tot vele kindgesprekken, van alles kwam aan bod. De
maatschappij verandert constant, maar ook jullie kinderen komen
telkens in andere levens fases terecht en het was fijn om jullie
hierbij te kunnen ondersteunen.
Nog enkele weken en dan is het weer tijd voor de zomervakantie…
Na de zomervakantie ga ik met zwangerschapsverlof en zal Ciska
de Lange het overnemen. Meer informatie over Ciska en haar
telefoonnummer/emailadres, zullen jullie in het nieuwe schooljaar
ontvangen.
Een hele fijne zomervakantie toegewenst en wellicht tot ziens in de
toekomst.
Michelle Lie Kim Chong
Schoolmaatschappelijk werker
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Begin het nieuwe schooljaar met een voorsprong.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie
niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen.
Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te
blijven lezen!
Voorkom zomerdip bij je kind
Het is dus belangrijk om thuis en op vakantie regelmatig te blijven
lezen: zomerlezen noemen wij dat.
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Zomerlezen: 5 tips
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de
zomervakantie gewoon doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier
doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol)
en ga bij de tent zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee vooral bij regen
een uitkomst.
Ook leuk voor thuis.
b.v. http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderspellen.htm
Tip 3: Lezen is overal.
De menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de
dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je
naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp
van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk
èn zinvol om te lezen.
Tip 4: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke
kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de
bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen
lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de
zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je
kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest.
Vraag ernaar in de bieb of in de winkel.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken van
Rompompom en Maan roos vis superleuk en leerzaam. Rijden maar!
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