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Agenda
14 t/m 17 mei – Avondvierdaagse
18 mei – Margedag
20 en 21 mei – Pinksteren
22 mei - Margedag

Vanuit de directie
Twee weken hebben onze leerlingen, en
ook wij juffen en meesters, mogen
genieten van een
welverdiende meivakantie! We hopen dat
iedereen weer gezond en wel vanmorgen
op school is verschenen.
Eerst nog even een terugblik naar vóór de
meivakantie.
Voordat wij de verjaardag van onze Koning
Willem Alexander mochten vieren, hebben
onze groep 8 leerlingen eerder die week
hun best gedaan op de eindtoets van de
basisschool. Met een flesje water voor het
nodige vocht, hebben ze de twee dagen
hartstikke knap volbracht. En ja, toen was
het feest op vrijdag 27 april, de
Koningsspelen. De weergoden waren ons
gunstig gezind, de lunch goed verzorgd en
iedereen was sportief bezig. Met een
gezamenlijke afsluitingsdans, konden we
de dag sportief eindigen.
Verder hebben de jongens en meiden van
groep 7 en 8 meegedaan met het
schoolvoetbaltoernooi bij de Esserberg.
U heeft vást nog het één en
ander meegekregen van ons

muziekproject wat we voor de vakantie
hebben afgesloten. Iedere groep heeft
gewerkt over een muziekstijl. Dit kon zijn
d.m.v. knutselactiviteiten, muziek maken,
zingen, dansen en nog veel meer. De
groepen 5 t/m 8 hebben als afsluiter aan
elkaar nog een muziek-dans voorstelling
gegeven, onder het toeziend oog van een
vakkundige jury. Prachtig om te zien hoe
de kinderen samenwerken.
Dan hebben wij als team de tweede
cursusdag van de Vreedzame school
gehad. Door vertraging van deze cursus
(ziekte van onze cursusleidster) hebben
wij besloten om de ouderavond wat betreft
de Vreedzame school te verplaatsen naar
nog een nader te bepalen datum vrij vlot
na de zomervakantie. Dit is nodig zodat wij
als team, en ook de leerlingen, meer tijd
hebben kunnen steken in deze lessen en
wij tegen die tijd beter onderlegd zijn wat
betreft de inhoud van deze methode.
De komende week zal voor veel leerlingen
in het teken staan van de
Avondvierdaagse. Ik wens al die kinderen
heel veel succes en sportieve avonden!
Donderdagavond is de slotavond en
daarna mogen de kinderen allemaal gaan
genieten van een lang Pinksterweekend.
Wens ik u een goede week en veel
leesplezier!
De volgende nieuwsbrief zal maandag 28
mei verschijnen.

Trix Boelens

Schoolactiviteiten

Huishoudelijke mededelingen

Schoolvoetbaltoernooi

Zelfstandigheid Kleuters

Onze voetballers uit de groepen 7 en 8
hebben het goed gedaan. Zowel
het damesteam als het herenteam
kwamen door de eerste ronde. In de
tweede ronde strandden de jongens in de
poule-fase en de dames behaalden een
keurige vierde plek.

We verwachten dat kleuters vanaf 4 jaar
zelfstandig naar de WC kunnen. Veel
kinderen blijken echter moeite te hebben
om de tegenwoordig
populaire skinny jeans en andere strakke
kleding aan- en uit te trekken. Hierdoor zijn
ze vaak net iets te laat om hun boodschap
op de daarvoor bestemde plek af te
leveren. Dit heeft tot gevolg dat het kind
verdrietig wordt, de juf minder tijd heeft
voor de lessen, en dat papa en mama
thuis een extra wasje moeten draaien. Dat
vinden wij op school heel erg jammer.

Muziekproject
In de groepen is men bezig geweest met
verschillende muziekstijlen. In de
bovenbouw is er tijdens de gymlessen flink
geoefend op een muzikale uitvoering.
Verplichte elementen waren oa:
touwtjespringen en de bal hanteren.
Uiteindelijk traden alle groepen (5 t/m 8)
voor elkaar op in de gymzaal. Dit was een
feest. Trots lieten de kinderen elkaar zien
wat er was ingestudeerd. Mooi om te zien
hoeveel aandacht en waardering er was
voor elkaar.

Ook met de gym is het handig dat kinderen
zichzelf kunnen omkleden, dus ook dat ze
kleding weer binnenstebuiten kunnen
halen als dat nodig is en hun schoenen
zelf aan en uit kunnen trekken. Dit laatste
blijkt met veterschoenen (sneakers) nog
wel eens een probleem. Wilt u ook
hiermee a.u.b. rekening houden? De
schoolregels op een rij:
• alle kinderen moeten zichzelf kunnen
aan- en uitkleden;
• alle kinderen gaan zelfstandig naar de
WC (uitkleden, behoefte doen, afvegen,
aankleden, doortrekken, handen wassen);
• uitzonderingen zijn alleen toegestaan als
daar medische oorzaak voor is;
• in die gevallen is er een ouder/verzorger
beschikbaar om het kind te verschonen;
• leerkrachten helpen alleen met
(moeilijke) ritsen/knopen en veterstrikken;
• ouders houden hiermee rekening bij de
kledingkeuze voor hun kind;
• voor kinderen die af en toe een ongelukje
hebben zorgen de ouders voor extra setjes
kleding en plastic zakken (deze kunnen in
de luizenzak)

Avondvierdaagse
Aan de deelnemers van de
Avondvierdaagse (14 tot en met 17 mei
2018),
Ook dit jaar hebben we weer heel wat
aanmeldingen ontvangen. Vergeet niet om
je elke dag aan te melden. Er wordt
verwacht dat je vier avonden loopt voor de
medaille. Het aanmelden is verdeeld in
groepen op alfabet (achternaam)

Shirts
Dit jaar zouden we het leuk vinden om ook
weer herkenbaar als één school te zijn. Dit
willen wij doen door te lopen met dezelfde
shirts. Deze kun je over je jas heen
dragen.
Het is de bedoeling dat je deze in de week
na de avondvierdaagse (23 t/m 25 mei)
weer inlevert bij de leerkracht.
Betreffende de 5 kilometer:
Maandag t/m woensdag aanmelden
vanaf 18.00 uur voor de ingang van de
Vensterschool.
Vertrek 18.15 uur, vanaf het grasveld voor
de vensterschool.
Donderdag aanmelden vanaf 18.15 uur.
Vertrek 18.30 uur. Dit om de wachttijd bij
de Barkstraat (waar wij ons moeten
verzamelen als Anne Frankschool) te
verkorten.
Betreffende de 10 kilometer:
Maandag t/m donderdag aanmelden
vanaf 17.45 uur. Vertrek 18.00 uur vanaf
de stoep van de Verbetering.

Donderdag 17 mei:
We gaan deze avond NIET terug naar de
Anne Frankschool. Bij het aanmelden krijg
je je medaille uitgereikt, zodat je er de hele
avond mee kan lopen (als je ouders/
verzorgers dat goed vinden. Als ouderraad
zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of
beschadiging van de medaille). Het is wel
de bedoeling dat je deze avond ook nog
meeloopt! Na de route verzamelen wij als
Anne Frankschool in de Barkstraat. Vanaf
hier lopen wij als school naar de
Vensterschool over de Zuiderweg. Zijn er
mensen die een felicitatie willen geven of
willen kijken, dan is het verzoek van de
organisatie om dat aan de Zuiderweg te
doen.
Als je je aanmeldt krijg je iets mee voor
onderweg. Hou je hier afval van over, dan
is het verzoek om het afval mee naar huis
te nemen en niet langs de route weg te
gooien. Dit jaar is de organisatie van de
avondvierdaagse supporter van
schoon. www.schoneavond4daagse.nl.

Aandachtspunten/regels:

Trefwoord

1. De kinderen en ouders welke meelopen
aan de avond4daagse
zijn VERPLICHT zich aan de aanwijzingen
van de verkeersbegeleiders te houden.

Week 20 – kiezen

2. De avondvierdaagse is geen
schoolactiviteit, u blijft als ouder
verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren)
3. Mocht u als ouder zelf niet meelopen,
dan dient u wel voor opvang van uw kind
te zorgen bij terugkomst bij de
Vensterschool.
4. In verband met de veiligheid en de
goede orde is het belangrijk dat we vanaf
de Vensterschool gezamenlijk vertrekken
en er ook weer samen aankomen.
5. Tijdens het lopen moet je je houden aan
het tempo van degenen die vooraan lopen.
Elke loper wordt geacht zich fatsoenlijk te
gedragen zodat iedereen het naar de zin
heeft.

De kinderen worden zich ervan bewust dat
je vaak keuzes moet maken in het leven.
Ze ontdekken daarbij dat: er soms veel,
weinig of zelfs niets te kiezen valt; je soms
voor onmogelijke keuzes komt te staan; je
al dan niet vrij bent in het maken van
keuzes: de manier waarop je tot een
besluit komt van persoon tot persoon kan
verschillen.
Week 21- Waarom? Daarom!
De kinderen worden zich bewust van
motieven die een rol spelen bij het maken
van een keuze. Vaak kies je niet zomaar,
maar…. omwille van iets of iemand;
omwille van tradities; omwille van jezelf;
omwille van een waarde.

6. Het is niet de bedoeling dat de kinderen
voor de groep uitrennen of achter de groep
apart gaan lopen. Aan de ouders/
begeleiders het verzoek hierop toe te zien.
Wij willen de groep zo goed mogelijk bij
elkaar houden, zodat de centrale
organisatie van de avond4daagse in
Hoogkerk de veiligheid tijdens de gehele
wandeling kan waarborgen door middel
van het inzetten van verkeersbegeleiders.
7. Deelname aan de avond4daagse is op
eigen risico en eigen verantwoording,
waarbij de normale fatsoensnormen in
acht genomen dienen te worden.
We hopen op mooi weer en we wensen
iedereen een prettige en bovenal gezellige
wandeling toe.
Met vriendelijke groet,
Monique van Veenen Ouderraad Anne
Frankschool,
or.annefrankschoolhgk@gmail.com

Nieuws van buiten
Nieuws en informatie vanuit Wij
Groningen en GGD Groningen:
GGD Groningen verzorgt de vaccinaties
volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
Alle kinderen van 9 jaar en de kinderen die
dit jaar 9 jaar worden, komen in
aanmerking voor een DTP en BMR
vaccinatie. Met deze inentingen wordt de
bescherming van uw kind tegen difterie,
tetanus, polio, bof, mazelen en rodehond

versterkt. Sinds dit jaar worden de
kinderen op het WIJ gebouw in Hoogkerk
uitgenodigd, op de Verbetering 3. Voor
2018 zijn hiervoor data gepland. Het ligt
aan de geboortedatum wanneer uw kind
uitgenodigd wordt. Het kan dus zijn dat
kinderen uit dezelfde klas op verschillende
data worden uitgenodigd. Als ouders krijgt
u een brief van het RIVM met informatie/
brochures over het
Rijksvaccinatieprogramma en wanneer uw
kind verwacht wordt.
Informatie over de groepsvaccinaties
voor 9 jarigen in de provincie Groningen
vind u op de website ggd.groningen.nl

Wanneer u nog vragen heeft over
de hercontrole, kunt u contact opnemen
met de jeugdverpleegkundige van
Hoogkerk, Tineke Gijsberts.

En natuurlijk kunt u met alle andere
vragen en zorgen over de groei of
ontwikkeling van uw kind
terecht bij het WIJ team. Het maakt daarbij
niet uit in welke groep uw kind zit. De
contactpersonen zijn:
Tineke Gijsberts
tineke.gijsberts@wij.groningen.nl
06-31631941
Werkdagen: Dinsdag, woensdag ochtend,
donderdag

Joyce Bosman
joyce.bosman@wij.groningen.nl
06-25269740
Wanneer u nog vragen heeft
over vaccinaties, kunt u bellen met de
Telefonisch Advisering van GGD
Groningen. Deze is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur,
telefoon; 050 3674991

Omstreeks mei 2018 komt Ingrid
Hazewinkel, de doktersassistente van de
GGD, weer op school voor de screening,
een hercontrole van gewicht, lengte, ogen
of oren. De ouders van de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen zijn al
geïnformeerd, maar u krijgt ook nog een
brief met de datum toegestuurd. Voor het
onderzoek wordt uw kind uit de klas
gehaald. Als ouders hoeft u er niet bij
aanwezig te zijn.

Werkdagen: dinsdag, woensdag ochtend,
donderdag, vrijdag

U kunt ook even binnenlopen tijdens
onze inloopspreekuren ! De eerstvolgende
vinden plaats op dinsdag 15 mei van 8.30
tot 9.00 uur en op donderdag 17 mei van
14.00 tot 15.00 uur.

