
 

 

 

 

 

 

We gaan weer beginnen! De hele week zijn alle leerkrachten al druk in de weer om de 

groepen weer op orde te krijgen, zodat we maandag fris en goed van start kunnen. In 

ons team begroeten we dit jaar drie nieuwe gezichten: Meester Christaan in groep 6, 

juf Pamela als onderwijs assistent en meester Martin als nieuwe directeur.  

 

Hoe komen we maandag naar binnen? 

Net als vorig schooljaar brengt u de kinderen tot aan het hek. De ouders van de 

kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen tussen  08.20 en 08.30 uur de kinderen 

brengen. De leerkrachten van deze groepen wachten de kinderen bij het hek op. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 gaan tot half negen op het plein spelen, de leerkrachten 

halen de kinderen op en gaan samen met de kinderen mee naar binnen. De kinderen 

brengen voor schooltijd geen tassen naar binnen.  

 

Nieuwe directeur: 

Mijn naam is Martin Weegenaar en per 1 augustus ben ik  

Piet van Dijk opgevolgd als directeur van KC Anne Frank.  

Ik werk al jaren in Meppel bij Kindpunt, eerst op KC Beatrix  

en later op KC Het Kompas in de Koedijkslanden. Na jarenlang  

als adjunct-directeur te hebben gefunctioneerd is dit voor  

mij het moment als directeur aan de slag te gaan. Ik kijk er  

naar uit samen met het team vorm en inhoud te geven  

aan de ontwikkeling van KC Anne Frank. Afgelopen week 

heb ik uitgebreid kennis kunnen maken met het team, volgende week hoop ik alle 

kinderen te zien en de komende periode ook u als ouders en verzorgers te treffen en te 

spreken.  
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Komende maand: 

Start schooljaar 2021-2022:  

maandag 23 augustus 2021 

In dit nummer: 

- Hoe starten we maandag? 

- Swim2Play  

- Gymnastiek rooster  

- Voorstellen Martin Weegenaar 

 
 



Swim2Play: 

Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan swim2play. Het rooster  

staat nog niet geheel vast, wel is duidelijk dat groep 8 vrijdag 27  

augustus al start met de lessen. Verdere informatie voor groep 8  

hierover verloopt via de groepsleerkrachten.  

 

 

Gymnastiekrooster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Groep 5 op woensdag en groep 8 op donderdag start om half negen met de 

gymles, de kinderen worden om 08.20 uur bij de zaal verwacht, de deur is dan open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dinsdag  

08.30-0.900 MRT 

09.00-09.40 3 

09.40-10.20 4 

10.35-11.15 5 

11.15-11.55 4/5 

11.55-12.35 7 

12.45-13.20 1/2 A 

13.20-13.55 1/2 B 

 

  Woensdag  

08.30-09.10 5 

09.10-09.50 4 

09.50-10.30 3 

10.45-11.30 6 

11.30-12.15 8 

  

  Donderdag  

08.30-09.10 8 

09.10-09.55 7 

09.55-10.35 6 

10.50-11.30 5 

11.30-12.05 4/5 

12.05-12.45 4 

12.45-13.25 3 

13.25-14.05 1/2  

 


