Op deze kaart vindt u de belangrijkste
gegevens van de Anne Frankschool voor het
schooljaar 2018-2019.
Uitgebreide informatie, zie website.

Schooltijden
Groep 1:
08.30-14.00 uur (di. tot 12.00 uur)
Groep 2 t/m 8: 08.30-14.00 uur
Belt u op tijd bij ziekte van uw kind?
Dokters-/tandartsbezoek graag na 14.00 uur! Lukt dit
niet, dan tijdig schriftelijk (brief of mail) verlof
aanvragen bij de directie.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie

20 okt t/m 28 okt 2018
22 dec 2018 t/m 6 jan 2019
16 feb t/m 24 feb 2019
19 apr t/m 22 apr 2019
27 apr t/m 5 mei 2019
(Meivakantie is inclusief Konings- en
Bevrijdingsdag)

Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie
Gronings Ontzet

Adres : De Sanstraat 13, 9744 HW Groningen
Tel.
: (050)5530336
E-mail : info@annefrankschool-hoogkerk.nl
Website : www.annefrankschool-hoogkerk.nl
Bevoegd gezag
De Anne Frankschool is één van de elf scholen van de
VCOG. Het bevoegd gezag berust bij de directeurbestuurder, de heer E. Vredeveld. De schooldirecteur,
mevrouw T. Boelens, is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken op de Anne Frankschool.
Anne Frank
Anne Frank was een Joods
meisje, dat in de Tweede
Wereldoorlog, vanwege
haar Joodse identiteit, is
opgepakt en weggevoerd
naar een concentratiekamp.
In haar dagboek heeft ze
over deze tijd geschreven. Anne Frank is een symbool
geworden tegen onverdraagzaamheid en discriminatie.
Onze school wil staan voor verdraagzaamheid en
respect voor iedereen.
Visie van de school
Vanuit een christelijke identiteit een leef- en
leeromgeving creëren in onze veranderende
maatschappij waarin ieder kind zich veilig en betrokken
voelt en zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg
naar een evenwichtig persoon.

30 mei t/m 2 juni 2019
8 juni t/m 10 juni 2019
13 juli t/m 25 aug 2019
28 aug 2019

Margedagen
Maandag 1 oktober 2018
Woensdag 17 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april 2019
Vrijdag 24 mei 2019 (dag na avondvierdaagse
Donderdag 13 juni 2019 (margemiddag)
Donderdag 20 juni (margemiddag)
Vrijdag 12 juli 2019
NB Deze vrije dagen gelden voor alle leerlingen.

Gymtijden
Dag
Dinsdag

Tijd
08.30- 09.15
09.15- 10.00
10.15- 11.00
11.00- 11.45
12.30- 13.15
13.15- 14.00

Groep
Groep 7
Groep 8
Groep 6

Woensdag

08.30- 09.15
09.15- 10.00
10.15- 10.45

Groep 3
Groep 5
Groep 4

Donderdag

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.45
12.30 - 13.15

Groep 8
Groep 6
Groep 5

Groep 4
Groep 3

Groep 7

Peuterschool en Buitenschoolse
Opvang
In de Anne Frankschool is peuterschool
De Smurf gevestigd. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website:
www.kidsfirst.nl.
BSO Kruimeltje biedt een aantal
middagen opvang bij ons op school.
Voor meer informatie:
www.kdvkruimeltje.nl/bso
Elders in Hoogkerk is er buitenschoolse opvang door:
de SKSG, Jabadoo en De Kleine Prins.
Groepsindeling aanvang schooljaar 2018-2019
Groep 1/2a
ma, di, don
juf Ellen
wo, vr
juf Els
Groep 1/2b
ma, di, wo, vr
juf Talita
don
juf Iris
Groep 2/3c
ma, di, do, vr
juf Marije
wo
juf Iris
Groep 2/3d
ma t/m do
juf Janneke
vr
juf Iris
Groep 4
di, wo, don, vr juf Barbara
ma
juf Ciska
Groep 5
di, woe, do, vr juf Ciska
ma
juf Iris
Groep 6
ma, di, wo, vr
meester Jacob Jan
do
meester Arco
Groep 7
ma, di, wo, vr
juf Marja
don
juf Talita
Groep 8
ma, di, wo, vr
meester Arco
don
juf Marja
IB bovenbouw: Irene van den Berg (ma, do)
IB onderbouw: Saskia Stam-ter Ellen (di, woe, vr)
Vakleerkracht gymnastiek: Gineke Wijsbeek
Specialist Jonge Kind: Janneke van Kammen
Specialist Gedrag: Alda van Dijken
Specialist ICT: Jacob Jan Dijkstra
Coördinator taal: Ellen van der Velde
Leerkracht ondersteuner: Alda van Dijken (3 d/w)
Onderwijsassistent: Mariëlle Pascal
Conciërge: meneer Saïd Khajjouf (ma t/m vr)
Administratie: Wilma Zee (don)
Gezond eten en drinken
In de ochtendpauze wordt er door de leerlingen fruit
gegeten. Tijdens de lunchpauze wordt er brood met
beleg gegeten. Op beide momenten wordt ook het
meegebrachte drinken gedronken.

Schoolreis:
Groep 1-6:
Groep 7:
Groep 8:

richtbedrag: 20-35 euro
richtbedrag: 45 euro
richtbedrag: 85 euro

De genoemde bedragen zijn richtbedragen. U ontvangt t.z.t. een
factuur met het exacte bedrag.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is een activiteit die georganiseerd
wordt door de ouderraad. School is hiervoor niet
verantwoordelijk. De avondvierdaagse in 2019 zal
plaatsvinden van ma 20 mei t/m do 23 mei 2019.
Medezeggenschapsraad (mr.annefrank@vcog.nl)
De MR is het orgaan in de school dat bedoeld is voor
medezeggenschap en inspraak. Er zitten zowel
personeelsleden als ouders in de raad. Dit jaar zullen
dat zijn:
Oudergeleding:
Mw. K. Dijkstra
Mw. M. Alsema
Vacant

Personeelsgeleding:
Mw. M. Bouma
Mw. M. Terpstra
Mw. T. Eggink

Ouderraad (or.annefrankschoolhgk@gmail.com)
De ouderraad verleent hand- en spandiensten bij
allerlei activiteiten op school.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen
naar het mailadres van de ouderraad.
Aanmelden
Vanaf de leeftijd van twee jaar kunt u uw kind
aanmelden. U kunt daarvoor een afspraak maken
met Ellen van der Velde via het mailadres:
e.vandervelde@vcog.nl. U krijgt een rondleiding met
daarbij uitleg over de school. Daarna krijgt u alle
inschrijfpapieren mee naar huis om in te vullen. U
maakt weer een afspraak met Ellen om de papieren
in te leveren en deze worden dan samen
doorgesproken.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er een
informatieavond gehouden over wat er verwacht kan
worden van het komende schooljaar. Deze vindt plaats
op: woensdag 19-9-2018 (groep 4-8) en woensdag
26-9-2018 (groep 1-3).
Klachtenregeling
Informatie vindt u op de website onder:
Schoolinfo > Ouders > Klachtenregeling.

