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Bijna aan het einde van een SPEKtaculair jaar
Over ruim een week is het zomervakantie en sluiten
we de school voor zes weken. Het is weer een mooi
moment om terug te kijken en vooruit te kijken.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal zaken in
gang gezet, waar we het komende jaar van alles van
gaan merken. Wat gaan we doen:
Zo hebben we een methode voor Engels vanaf groep 1
uitgekozen. In augustus starten de leerkrachten met
“Stepping Stones”. Deze methode biedt op een
spelende wijze Engelse lessen aan.
Voor wereldoriëntatie gaan we komend schooljaar ook
weer verder met WO-LOS. We gebruiken de methode
om kinderen voor te bereiden voor een toekomstige
plek in de maatschappij. Daar zijn naast kennis vooral ook 21ste eeuwse vaardigheden
voor nodig. Dat dit al goed wordt aangepakt, blijkt uit het feit dat de Anne
Frankschool ook regelmatig een voorbeeldschool is voor andere scholen binnen en
buiten de stichting.
Boeiend leren is een traject o.l.v. Arsène Francot wat veel inspiratie en energie
geeft bij leerkrachten en dus ook bij de leerlingen. We krijgen handvatten om de
steeds
groter wordende verschillen in de vragen, die kinderen aan ons stellen,
te kunnen beantwoorden.
Inmiddels zijn de tablets allemaal ingenomen en zullen in de
komende maanden worden vervangen door chromebooks. Voor
rekenen gaan we werken met de Wereld in Getallen. De methode
is al bekend bij de kinderen. Spelling en taal gaan we doen op
papier, omdat gebleken is dat kinderen de woorden dan veel beter
leren.
Omdat we van mening zijn dat een veilige omgeving de basis is van
al het leren, gaan we komend schooljaar aan het werk met Kwink.
Een werkgroep heeft op een agile manier wekelijks met een stand-up en
regelmatig met een release een onderzoek en keuzeproces doorlopen. Verderop in de
nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
Ook komend schooljaar gaan we weer volop verder. We hebben er veel zin in, maar
zijn nu ook wel toe aan een heerlijk ontspannen vakantie. We wensen iedereen een
goede ontspannen vakantie toe. Tot 21 augustus!

Personele zaken
Barbara Rijneveld (van groep 7) heeft besloten dat ze na de bevalling van haar
zoon Bram stopt met werken en fulltime moeder wordt. We vinden dit uiteraard
heel jammer! We bedanken haar voor haar inzet en kijken terug op een prettige
tijd met haar. Barbara bedankt en heel veel geluk met Bram en Frits.
Sandy is al ruim een jaar ziek. Inmiddels komt ze regelmatig op dinsdag weer
op school. Maar langer dan twee uur lukt dit nog niet. Dit betekent dat ze ook in
het komende schooljaar wordt vervangen door juf Marlin.
Kitty is al weer steeds vaker bij ons op school. Gelukkig maar. Na de vakantie
zal ze haar taak op woensdag op zich nemen in groep 1-2. Op maandag en
dinsdag zal ze nog (gedeeltijk) worden vervangen.
Erik (de gymmeester) verlaat aan het einde van het schooljaar de school. Hij
gaat op een andere school aan het werk. Op dit moment zijn we, samen met de
BSO Jansen en Jansen, op zoek naar een nieuwe gymleerkracht. We bedanken
Erik voor zijn inzet het afgelopen jaar.
Marco zal zijn werkzaamheden op de Achtbaan, bij de start van de
zomervakantie, beëindigen en is dan alleen nog directeur van de Anne
Frankschool.

Lokaalverdeling
Dit schooljaar nog zullen het meubilair en de spullen van diverse lokalen worden
verhuisd. Dit zal op een van de laatste dagen gebeuren.
De reden dat we diverse groepen verhuizen heeft te maken met tal van
factoren.
De groepen 3 zullen voortaan op de eerste etage zitten zodat er op de gang
diverse hoeken gemaakt kunnen worden. Groep 4 zal in de schakel lokalen
plaatsnemen. Parallelgroepen zullen bij elkaar in de buurt zitten zodat deze
groepen activiteiten samen kunnen doen.
Vanaf volgend schooljaar zal de lokaal indeling als volgt zijn:
Beneden:
Noodlokaal: groep 5 Sanne
Drie lokalen aan oostzijde: kleutergroepen
BSO-schakellokalen Groep 4
Derde lokaal Groep 5 Femke
Boven
Noodlokaal groep 8 Monique en Linda
Daarna aan oostzijde Groep 8 Lieke, groep 6 en groep 7
Lokalen zuidzijde vanaf de trap groep 6 en de twee
groepen 3

Schoolkampen
Voor de groepen 5, 6 en 7 krijgt u op korte termijn nog een brief over het
schoolkamp. Hierin vindt u alle informatie over het kamp,
dat direct na de zomervakantie plaats vindt.
Schoolspullen in groep 5 t/m 8
In groep 5 t/m 8 worden kinderen gevraagd om
de volgende spullen mee te nemen:
• Etui
• Multo-map (23-rings)
Het is handig als de kinderen dit vanaf de eerste
dag meenemen.

Vakanties en studiedagen
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augustus
t/m 20 oktober
oktober
dec t/m 5 jan
feb t/m 2 maart
maart t/m 6 april
april
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Eerste schooldag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend (en studiedag)
Studiedag
Meivakantie
Pinksterweekend
Studiedag
Zomervakantie

De jaarkalender krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.

KWINK (Sociaal Emotioneel Leren)
Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep sociaal emotionele vorming
onderzoek gedaan naar diverse methodieken. De werkgroep heeft
voorlichtingen gehad en scholen bezocht die met verschillende
methodieken werken. Op deze manier hebben wij kunnen ervaren hoe deze in
de praktijk werken en of dit aansluit bij de visie van de Anne Frankschool.
Het schoolteam is meegenomen in dit traject en op dinsdag 23 mei is er een
keuze gemaakt door het hele team voor de methode KWINK. Dit is een
nieuwe methodiek die door het Nederlands
Jeugd Instituut erkend is en goed
wetenschappelijk is onderbouwd. Deze is
gebaseerd op een van de 5
basiscompetenties voor Sociaal
Emotioneel Leren.

Inmiddels heeft het team op de
studieochtend van 23 juni een voorlichting
gehad van de werkgroep, zodat we na de
zomervakantie direct van start kunnen
met vooral de groepsvorming (samen een
leuke en veilige groep creëren).
In het komende schooljaar 2017-2018 zullen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen omtrent KWINK en het verdere invoeringstraject. Dit doen
wij door middel van een vast katern in de nieuwsbrief. Tijdens de
informatieavond in de klas krijgt u van de leerkracht(en) te horen hoe de
methode in de klas wordt ingezet en hoe wij samen met u als ouder kunnen
zorgen voor een veilig schoolklimaat.

