21 mei 2017

Groepsverdeling volgend schooljaar
Aan het einde van het schooljaar is er altijd grote druk om op tijd weer het
formatieplaatje voor het komende schooljaar rond te hebben.
De grootste klus op de Anne Frankschool is het feit dat we eigenlijk geen ruimte
hebben binnen onze eigen school, maar dat we wel worden gevonden door heel
veel ouders om hun kind in te schrijven. Daardoor ontstaat ook een soort onrust
die zich op twee manieren uit. Allereerst de vraag of er wachtlijsten ontstaan.
Samen met de bestuurder van de school (Scholengroep Holland) hebben we
besloten dat we geen wachtlijsten zullen maken, maar dat we wel op tijd moeten
weten hoeveel plek we nodig hebben voor alle kinderen.
Daarnaast is er de vraag of we naar de Poort gaan. Dit komt mede doordat hier
vorig schooljaar sprake van was. Ook dit jaar zijn we weer gegroeid in aantal
leerlingen. We hebben dus recht op (fors) meer plek dan we nu ter beschikking
hebben. We hebben echter met de bestuurder afgesproken dat we komend
schooljaar vooralsnog in ons eigen gebouw blijven, maar naar verwachting in het
schooljaar daarna (2018-2019) alsnog een beroep zullen doen op meer lokalen. De
gemeente Lansingerland verwijst daarbij tot nog toe telkens
naar het gebouw van De Poort. Als dit zo zou zijn, betekent dit
dat we alleen een gedeelte van dat gebouw gebruiken.
De leerlingen krijgen uiteraard op dat moment gewoon les van
leerkrachten van de Anne Frankschool.
Een van de grote puzzelstukken voor de formatie voor volgend
schooljaar is hoe we omgaan met de beperkte ruimte en hoe
we die ruimte het effectiefst gebruiken. Ik ga er vanuit dat we
in de komende paar weken meer weten en daarna alles naar
buiten kunnen brengen.

Kleuters op schoolreis
Donderdag 8 juni gaan de kleuters op
schoolreis met de bus naar diergaarde Blijdorp in
Rotterdam.
De kleuters van 1/2c (de duizendpoten) en 1/2d
(dolfijnen) vertrekken rond 8.30 uur.
Wanneer de bus terug is, vertrekken de kleuters
van 1/2a (de uilen) en 1/2c
(de kikkers). Dit zal rond 9.30
uur zijn.
De kinderen moeten hun
tussendoortje en lunchpakket
en drinken zelf meenemen.
Denk aan makkelijk zittende
kleding en schoenen!
Om 14.30 uur zijn we allemaal
weer op school.

Slaapfeestje oudste
kleuters!!
Op donderdag 6 juli is het
oudste kleuterfeest. De
kinderen slapen dan een
nachtje op school. Het
programma begint om 17.00
uur. Verdere informatie krijgt
u nog.
Voor de oudste kleuters
begint de vakantie
vrijdagmorgen 7 juli om 8.30
uur na het ontbijt op school.
De jongste kleuters hebben
hun laatste schooldag op
donderdag 6 juli en dan
begint hun vakantie!

Fietsen in de fietsen stalling
Mogen we jullie en jullie kinderen erop wijzen dat we het prettig vinden
dat de fietsen goed worden neergezet in de fietsen rekken. Nu komt het
vaak voor dat we fietsen moeten verplaatsen omdat ze voor de
klapdeuren staan ( die dient ten alle tijden als vluchtweg te kunnen
worden gebruikt)
Wilt u erop letten en controleren of uw kinderen er ook aan denken?

Zomerfeest
Het duurt nog wel even maar de tijd vliegt dus
vandaar dat we op tijd komen met een belangrijke datum: de dag
van het zomerfeest.
Vrijdag 30 juni gaan de kinderen van de Anne Frankschool
optreden voor de familieleden en voor iedereen die het wil zien.
Het thema dit jaar is (prenten)boeken en verhalen.
Het plein gaat om 16.00 uur open en het optreden begint om
16.15 uur.
Het feest is om 20.00 uur afgelopen.
Verder informatie over het zomerfeest volgt nog.
Eindtoets
Jaarlijks een spannend gebeuren
in het basisonderwijs; de uitslag
van de eindtoets. Is die te vaak
onvoldoende, dan kom je onder
een vergrootglas te liggen van de
onderwijsinspectie. Nu zijn we
voor dat vergrootglas op zich niet
bang, omdat we al gehoord
hebben dat we op een goede
manier ons plan van aanpak
verantwoorden om ons onderwijs
verder te versterken. Maar prettig
is het dan wel dat we een
voldoende uitslag hadden.
Inmiddels zijn de ouders van
groep 8 op de hoogte van de
uitslag van deze eindtoets (de IEPtoets).

Nieuwe directeur Achtbaan
Met ingang van 1 augustus heb ik een nieuwe collega. Zij wordt directeur van de Achtbaan in
Moordrecht. Dit betekent dat mijn klus op De Achtbaan stopt met ingang van de
zomervakantie.

WO-LOS
De afgelopen maand hebben de kinderen van alles geleerd over het “Menselijk Lichaam”. Dit
was ons LOS thema, waarbij de kinderen op onderzoek uit gingen over hoe ons lichaam
werkt. We zijn weer zeer trots op de kinderen die met het thema aan de gang zijn gegaan.
Zo kwamen er vragen voorbij als:
Heb ik ook een staart?
Is dat mijn stuitje?
Hoe werkt het oog?
Zijn er ook mensen die alles op zijn kop zien?
De vragen en deelvragen zijn beantwoord door de kinderen en ze hebben het weer aan
elkaar gepresenteerd.
In het komende thema gaan de verschillende groepen allemaal met een ander thema aan het
werk:
Groepen 6, 7 en 8 gaan het hebben over de “Tweede Wereldoorlog”
Groepen 5 over “Burgers en Stoommachines”
Groepen 4 over “Planten”
Volgt u het ook weer op Facebook en luister vooral naar de mooie verhalen van de kinderen!

Toelichting bij de foto
De “adviseur onderwijs en kwaliteit” van ons
schoolbestuur kwam om uitleg vragen en de
kinderen van groep 5A konden dit prima aan
haar uitleggen!

Anne Frankdag
12 juni is de geboortedag van Anne Frank. Als
school zullen wij hier uiteraard ook bij stil
staan. In de klassen wordt stil gestaan bij wat
Anne Frank betekent voor onze geschiedenis.

