18 augustus 2017

Schooljaar 2017-2018 start weer
Maandag 21 augustus om 8.20 uur gaan de schooldeuren weer
open en start het nieuwe schooljaar. Het schoolteam heeft de
afgelopen dagen al hard gewerkt om de school weer helemaal
“startklaar” te krijgen. We hebben allemaal genoten van de
vakantie, maar nu vooral ook weer heel veel zin in de start van
het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerkrachten
Maandag verwelkomen we twee nieuwe
leerkrachten. Juf Kitty zal op maandag en
dinsdag nog niet starten in groep 4a. Meester
Ronald Kaub zal haar vervangen.
Donderdag zal juf Haseena Roos juf Sandy
vervangen. Vlak voor de vakantie kregen we
bericht dat juf Marlin een andere baan heeft
gevonden en stopte met de vervanging van
Sandy. Haseena zal dit vanaf de start van het
nieuwe schooljaar over gaan nemen. Haseena
werkt op donderdag en vrijdag in groep 6a.
Gymrooster
Maandag groep 3 t/m 6
Dinsdag groep 4 t/m 7 en 8a
Woensdag groep 7 en 8b
Donderdag groep 3 en 8
Maandag starten direct de
lessen. De kinderen moeten
gymkleren EN gymschoenen
meenemen.

De jaarkalender
Veel informatie over alle activiteiten
vindt u in onze jaarkalender. We
proberen deze aan het einde van de
eerste weer aan de kinderen mee te
geven.

Contactgegevens
Regelmatig veranderen mailadressen of telefoonnummers van ouders. Is er iets
veranderd, wilt u dit dan doorgeven aan Tineke (administratie@annefrankschool.nl).
Zij wijzigt dit dan in ons systeem. Handig als we contact met u willen hebben,
noodzakelijk als er iets aan de hand is. Wilt u weten welke gegevens bij ons bekend
zijn, loopt u dan op maandag even binnen bij Tineke of bij de leerkracht van uw
kind(eren).

Schoolspullen
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op school een eigen multomap met
tabbladen (23 rings) en een etui nodig. De kinderen van groep 8 hebben
ook een agenda nodig. Wilt u dit aan de kinderen meegeven. De kinderen
van groep 3 en 4 mogen GEEN eigen spullen meenemen naar school.
Hiervoor is in de klas geen ruimte. Bovendien krijgen zij alle benodigde

Gezond eten
Voor zowel het pauzemoment om tien uur als de lunch om 12 uur willen we
u er op wijzen dat kinderen geen snoep of koek mee mogen nemen. Voor de
pauze is fruit en drinken gewenst. Voor de lunch brood en drinken.
Anne Frankschool is een Kwinkschool
Heeft uw kind alweer zin om naar school te gaan? Wij hopen
het. Wij doen er in ieder geval alles aan om uw kind een zo
leuk mogelijke en sociaal veilige groep te bieden. Want als uw
kind lekker in zijn vel zit, zal het ook beter presteren. In alle
opzichten!
Zo’n leuke groep is er niet zomaar. Daar moeten de kinderen,
de leerkrachten en iedereen die bij de school betrokken is echt
hun best voor doen. Via de methode Kwink voor sociaalemotioneel leren werken we aan die leuke leer- en leefomgeving. Tot de
herfstvakantie doen we de volgende lessen met kinderen.
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weet wie ik ben en dat ik dit jaar kan groeien (besef van jezelf)
ken onze afspraken (keuzes maken)
respecteer de ruimte van een ander (besef van de ander)
durf te zeggen wat ik vind (zelfmanagement)
weet wat ik moet doen als ik boos ben (zelfmanagement)

Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele
vaardigheden. Dat kan onder andere met de Koelkastposter voor thuis. Daar
staan doe-activiteiten, gespreksonderwerpen en emoties op die bij deze eerste
vijf lessen horen. Zo bent u thuis ook aan het ‘Kwinken’!
Wilt u nog extra tips voor thuis? Bekijk dan het Kwink magazine op
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. In dit magazine vindt u ook het
lesoverzicht.
Op de informatieavond in de klas krijgt u verdere informatie over Kwink.

