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Agenda
3 september – Start van het nieuwe
schooljaar
7 september – Juf Talita trouwt
10 t/m 14 september – Week van de 10minuten gesprekken
18 september – Prinsjesdag
19 september – Informatieavond groepen
4 t/m 8
21 september – Meester Arco trouwt
24 t/m 28 september – Week van de Sport
26 september – Informatieavond groepen
1 t/m 3

Vanuit de directie
De zomervakantie zit erop! Hopelijk heeft u
genoten van een zomerse vakantie, want
aan het weer heeft het in ieder geval niet
gelegen!

het schoolgaande en misschien voor u ook
het werkende leven weer.
Afgelopen week zijn wij als leerkrachten
druk bezig geweest met onze lokalen in
richten, planningen maken, naamkaartjes
schrijven en de eerste vergadering en
cursus zit er weer op. Voor ons is het
begonnen en dat voelt goed. Wij, het team
van de Anne Frankschool, hebben erg veel
zin om te starten met het nieuwe
schooljaar.
Maandagochtend verwachten wij de
kinderen en eventueel ouders/verzorgers
tegen 8.30 uur in en rondom de
voetbalkooi. Daar zullen de kinderen
welkom worden geheten en op ludieke
wijze starten wij het jaar!
Natuurlijk bent u daarna van harte
welkom om even een kijkje te komen
nemen in de klas(sen) van uw kind(eren).
De eerste schoolweek zal voor de
kinderen in het teken staan van kennis
maken met de nieuwe leerkracht(en), een
ander lokaal, wellicht het hoofdgebouw of
dependance en natuurlijk afspraken
maken met elkaar en de schoolregels
doornemen. Vervolgens gaan wij aan de
gang met taal, rekenen en de andere
vakken.
Wensen wij u nog een goed weekend en
tot maandag 8.30 uur in en rondom de
voetbalkooi!
Trix Boelens

Het is tijd om weer in het schoolgaande
ritme te komen. Maandagochtend begint

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
maandag 10 september.

Schoolactiviteiten
Gym

We hopen heerlijke groenten te kunnen
oogsten. Dit betekent iedere woensdag de
fiets en een extra tas mee. Uit
veiligheidsoverweging dienen de leerlingen
stevige schoenen te dragen.

Huishoudelijke mededelingen
Rapporten
Wilt u ervoor zorgen dat het rapport van
uw kind(eren) weer bij de leerkracht komt?
Bedankt!

Als ouders/verzorgers van
de leerlingen van groep 3 hun
kind(eren) dinsdagmiddag om 14.00 uur
NIET kunnen ophalen bij de sporthal, dan
brengt juf Gineke deze leerlingen terug
naar school. Dit graag afstemmen met de
leerkracht van uw kind.
Op woensdagmorgen brengt u uw
kind(eren) van groep 3 zélf naar de
sporthal.

Nieuws van buiten
WIJ team en GGD

Uit de groepen
Groep 7
Vanaf woensdag 5 september gaat groep
7 iedere week (tot de
herfstvakantie) weer naar de tuintjes.

CONTACTMOGELIJKHEDEN en
INLOOPSPREEKUREN van het WIJ team
en GGD
Heeft u vragen of zorgen over de groei of
ontwikkeling van uw kind?
Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes.
Is dat normaal?
Mijn kind is nog niet zindelijk ’s nachts.
Mijn kind heeft slaapproblemen/eet slecht.
Ik vind het lastig om grenzen te stellen aan
mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?

Hoe kan ik omgaan met boos/opstandig
gedrag van mijn kind.

Het komende najaar staan de volgende
inloopspreekuren gepland;

Mijn kind wil niet graag naar school, hoe
kan ik hier mee omgaan?

• dinsdag 2 oktober 8.15 tot 8.45 uur

Is mijn kind te zwaar of juist te licht ?
Met al deze vragen kunt u terecht bij het
WIJ team. De contactpersonen zijn:

• donderdag 4 oktober 14.00 tot 15.00 uur
• dinsdag 13 november 8.15 tot 8.45 uur
• donderdag 15 november 14.00 tot 15.00
uur
• dinsdag 4 december 8.15 tot 8.45 uur

Tineke Gijsberts
tineke.gijsberts@ggd.groningen.nl
06-31631941
Werkdagen: Dinsdag, woensdag ochtend,
donderdag
Per 1 juli 2018; Marianne Beckers
marianne.beckers@wij.groningen.nl
06- 52730146
Werkdagen: maandag, dinsdag,
woensdagochtend (in de oneven weken),
donderdag

Verder zijn wij ook telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 Bij geen gehoor kunt u uw naam en
telefoonnummer inspreken en wordt u zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
Afhankelijk van uw vragen of zorgen
kunnen wij een aparte afspraak maken bij
u thuis, op de WIJ locatie of op school.

Inloopspreekuur
Ook kunt u binnenlopen op
het inloopspreekuur. 1 keer per maand op
dinsdagochtend en 1 keer per maand op
donderdagmiddag zijn Marianne Beckers
en Tineke Gijsberts op de Anne
Frankschool aanwezig.

• donderdag 6 december 14.00 tot15.00
uur
Loop gerust een keer binnen als u één van
ons wilt spreken !
Met vriendelijke groet,
Marianne Beckers en Tineke Gijsberts

