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MEDEDELINGEN MAANDBRIEF SEPTEMBER 2016
Dinsdag 11 oktober
Dinsdag 11 oktober
Donderdag 20 oktober

Opening Kinderboekenweek
Jaarvergadering van de oudervereniging
Kijkavond thema Kinderboekenweek van
18.30-19.00 uur
Groep 1 t/m 4 vrij vanwege studieochtend
leerkrachten
Herfstvakantie

Vrijdag 21 oktober
24 t/m 28 oktober

Thema
Volgens een goede traditie is ons eerste schoolbrede thema van het schooljaar gericht op de
Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s, verhalen van vroeger, het wordt weer een mooi thema. Op
dinsdag 11 oktober openen we het thema met een spetterend verhaal. Wat we allemaal
georganiseerd en gedaan hebben in die periode willen we u graag op donderdag 20 oktober
laten zien tijdens de kijkavond van 18.30 tot 19.00 uur. Natuurlijk verwachten we ook alle opa’s
en oma’s, want die kunnen de verhalen vertellen en bevestigen.
Werkweek
Namens Jan-Hein van Bladel:
Vanaf 1 oktober ga ik op andere dagen werken. In principe ben ik dan op maandag, dinsdag en
vrijdag op school. Door verplichtingen binnen SPOZ kan het zijn dat ik op donderdag toch op
school moet zijn, dan wijzig ik mijn werkdagen. In bijgaand schema ziet u op welke dagen ik
aanwezig/afwezig ben. Deze wijziging heeft wel consequenties voor mijn bereikbaarheid. Wenst
u een gesprek of hebt u een dringende vraag, dan kunt u mij altijd bereiken via de mail om een
afspraak te maken of een antwoord te krijgen op uw vraag.
U stuurt de mail naar annaschool@spoz.nl .
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Vakantie
Van 24 t/m 28 oktober is dit jaar de herfstvakantie.
Gesprekken
Dit jaar zijn we gestart met gesprekken tussen u en uw kind en de leerkracht van uw kind. De
eerste indrukken zijn positief , zowel vanuit het team als vanuit de ouders die we gesproken
hebben.
Nu gaan we tijdens een vergadering de gesprekken evalueren en bespreken we wat goed was,
wat anders moet of wat anders kan en hoe we volgend jaar de gesprekken gaan inrichten.
Nu is het volgende officieel geplande gesprek een gesprek in het kader van het eerste rapport.
Het kan zijn dat er in die tussenliggende tijd toch een behoefte ontstaat om een gesprek te
houden. Zowel vanuit school als vanuit u zelf. Natuurlijk zoeken we dan contact met elkaar om
een afspraak te maken.
Acties
Deze maand zijn twee acties opgestart waar we traditioneel aan mee doen.
De eerste actie is Jantje Beton. De enveloppe is al mee naar huis gegaan en we hopen dat u daar
samen met uw zoon of dochter enthousiast aan meewerkt.
De tweede actie gaat over de Kinderpostzegels. Een zeer bekende actie waar kinderen aan de
slag gaan voor andere kinderen. Er is een wijziging in de actie opgenomen. De kinderen moesten
voorheen zowel verkopen als rondbrengen. Nu gaan ze de deuren langs om kaarten of zegels te
verkopen en dat te noteren op een lijst. De Stichting kinderzegels zorgt voor de verwerking en
de bezorging. Dat scheelt een tweede dag de deuren langs gaan om de bestelling af te geven. Het
zal ook leiden tot minder fouten, zoals verkeerd of te laat bezorgen.
De school kent ook nog een derde actie die met geld gepaard gaat. Dat is de Goede doelen dag.
Normaal gesproken vindt die actie plaats medio maart. We hebben plannen om dat anders in te
richten. We zullen u tijdig informeren over deze actie met een duidelijk Anna-sausje.
Oudervereniging
Op dinsdag 11 oktober houdt de oudervereniging haar jaarvergadering in de hal van de school.
Aanvang 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze vergadering, net zoals voor alle
andere vergaderingen van de oudervereniging.
De duurzame duim
We zijn door de gemeente genomineerd voor een West-Brabantse prijs: de duurzame duim. Een
prijs voor een instelling die zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid op diverse
terreinen. Tot 10 oktober kunt u een stem uitbrengen via www.duurzameduimen.nl .
Op dit moment hebben we een achterstand in stemmen ten opzichte van twee andere
kandidaten in de regio West-Brabant.
Hoe de uitslag ook uitvalt, het feit dat we genomineerd zijn voor ons afvalbeleid is al heel mooi.
Maar ……. Als u toch wilt stemmen, dan zou dat prima zijn, want winnen is ook heel mooi.
De uitslag horen we op 19 oktober.
WEBSITE
De website is terug en vernieuwd. Hoewel er nog niet alles in staat, hebben we gemeend de
vernieuwde Anna-site online te zetten.
De oude site was uit de lucht gehaald, omdat die veel gehackt werd en daar kregen we
problemen mee. Meteen een goede reden de site te vernieuwen.
U kunt de site bezoeken middels www.annaschool.nl . We hopen dat de site bevalt.
Creanna
Vrijdag 7 oktober starten we weer met de eerste Creanna. Dit jaar worden er diverse workshops
gegeven, gecombineerd met onderdelen die de leerkrachten zelf verzorgen.
Het is belangrijk dat de kinderen kleding aanhebben waarin ze gemakkelijk kunnen bewegen.
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Kinderboekenweek
De landelijke Kinderboekenweek loopt van 5 tot 16 oktober. In deze periode krijgt u bij aankoop
van een kinderboek, het boekenweekgeschenk.
Op school starten we op dinsdag 11 oktober en laten de activiteiten doorlopen tot de
herfstvakantie (kijkavond 20 oktober).
Muziek raakt, ontroert, geeft plezier en brengt ontspanning.
Wil jij eens proberen welk instrument het beste bij je past?
Neem dan een gratis proefles en ontdek wat jij het leukste
vindt!
Zo geeft de Harmonie Nut & Vermaak blokfluitlessen op de 3
basisscholen in Zundert, direct na schooltijd elke week een half uurtje
gezellig muziek maken op de blokfluit met andere kinderen onder leiding
van Loes van Cauter. Je leert dan noten lezen en samen liedjes spelen.
Muziek maken geeft veel vermaak (en nut) en daarom hopen we dat er
veel enthousiaste kinderen zich aanmelden.
Basisschool Antonius les op maandag om half 4.
Basisschool Zonnebloem les op dinsdag om half 4
Basisschool Anna les op donderdag om half 4
Heb je interesse of wil je meer informatie hierover, stuur dan een mailtje naar
blokfluitgroepnutenvermaak@hotmail.nl
Wij bieden ook muzieklessen aan voor jong en oud op verschillende
muziekinstrumenten, voor elk instrument is er een eigen
muziekdocent.
Instrumenten: Dwarsfluit, piccolo, trompet, klarinet, saxofoon,
hoorn, bariton, tuba, hobo, bas, trombone en slagwerk zoals kleine
trom, drumstel, pauken, xylofoon, enz.
Je begint met 3 gratis proeflessen zodat een instrument eerst goed
uitgeprobeerd kan worden. De opleiding is individueel onderwijs, een leerling krijgt iedere week
een halfuur of om de week drie kwartier privéles. Door deze intensieve lessen zal de leerling het
gekozen instrument snel onder de knie hebben. Daarnaast worden er ook theorielessen gegeven
om muziekkennis bij te brengen. Heb je interesse of wil je meer informatie hierover, stuur dan
een mailtje naar nutenvermaak@live.nl.

Zwem4daagse
Tijdens de herfstvakantie van 24 oktober 2016 tot en met 28 oktober 2016 organiseert
zwemvereniging De Wildert de Zwem4daagse in zwembad De Wildert. De Zwem4daagse is een
sportief evenement waarmee kinderen gestimuleerd worden te blijven zwemmen, zodat ze ook
na het behalen van het zwemdiploma veilig zijn in en om het water.
Tijdens de zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen een afstand van 250m, of 500m per
dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille.
Meedoen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij het zwembad in Zundert. Er wordt dagelijks
gezwommen van 18.00 tot 20.00 uur
De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon bij voorinschrijving en € 12,50 bij
inschrijving vanaf 24 oktober 2016
De organisatie van de zwem4daagse is in handen van zwemvereniging De Wildert, in
samenwerking met de KNZB en zwembad De Wildert.
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