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Vrijdag 2 december

Bezoek Sint aan groep 1/2, 3 en 4 in de ochtend
Surprise groep 5 t/m 8 in de middag
Dinsdag 6 december
Groep 1 t/m 4 vrij vanwege Sinterklaas
19 t/m 22 december
De week van het Goede Doel
Donderdag 22 december
Kerstfeest en Goede doelen dag
Vrijdag 23 december
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij
Groep 5 t/m 8 vanaf 12 uur vrij
24 december 2016 t/m 6 januari 2017 Kerstvakantie
Maandag 9 januari 2017
Eerste schooldag in 2017
Sint
Op vrijdag 2 december is het Sinterklaasfeest op school. In de ochtend brengt Sint een
bezoek aan de groepen 1 t/m 4.
In de middag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een gezellige surprisemiddag in de
groep. Wilt u bij het knutselen van een surprise er rekening mee houden dat de surprise niet
te nat wordt van lijm of andere smurrie. Dit vragen vanwege het behoud van de vloeren.
Op dinsdag 6 december hebben alleen de groepen 1 t/m 4 vrij om te genieten van hun
cadeautjes. Vanwege de verplichte aantal lesuren in een jaar kunnen we groep 5 t/m 8 geen
vrij geven. Die zitten al op het minimum aantal uren. Groep 5 t/m 8 wordt dus dinsdag op
school verwacht.
Kerstweek
In de week van 19 tot 23 december is het kerstweek. In die week gaan we twee
onderwerpen bij elkaar brengen. De kerstviering en de goede doelen dag. Op donderdag 22
decemberkomt dat bij elkaar op één dag.
U wordt nog nader geïnformeerd middels een aparte maandbrief na sinterklaas.
Op vrijdag 23 december zijn de groepen 1 t/m 4 de hele dag vrij. De groepen 5 t/m 8 komen
’s morgens naar school en krijgen om 12 uur vakantie.
De kerstvakantie duurt van 24 december tot en met vrijdag 6 januari. Op maandag 9 januari
2017 beginnen we weer.
Bereikbaarheid
Aangezien Ronald Herijgers ( onze conciërge ) en Jan-Hein van Bladel niet alle dagen van de
week op school zijn, kan het zijn dat u, als u ons belt, een bandje krijgt met de mededeling
dat op het moment dat u belt niemand de telefoon kan beantwoorden. Dat is vervelend,
maar we hebben niet op alle dagen teamleden buiten de groep aan het werk. Belt u in zo'n
situatie later terug, bijvoorbeeld buiten schooltijd, of stuur ons een e-mail als het niet zo
dringend is. Stuur de mail naar annaschool@spoz.nl . Het betreft vooral de woensdag en de
vrijdagmiddag.
Als u een ziekmelding wilt doorgeven, dan in eerste instantie graag telefonisch, dat blijft het
meest rechtstreeks. Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u een e-mail sturen naar de
betreffende groep van uw zoon of dochter.
1/2a: jvgaal@spoz.nl / jvkuijck@spoz.nl
1/2b: mlaurijssens@spoz.nl / bboemaars@spoz.nl
3a : idiepens@spoz.nl / smouwen@spoz.nl
4a : ischulten@spoz.nl
5a : nkonings@spoz.nl / lvbeers@spoz.nl
6a : cvos@spoz.nl / idiepens@spoz.nl
7a: : inouws@spoz.nl / eroelands@spoz.nl
8a : mschrauwen@spoz.nl / inouws@spoz.nl
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Website
De website is vernieuwd en in de lucht. De site wordt steeds aangevuld en / of veranderd.
De moeite waard om eens te bekijken; www.annaschool.nl
Hoofdluis
Wij controleren na elke vakantie ( de dinsdag na elke vakantie ) op hoofdluis. Onze
luisbrigade gaat aan het werk en na afloop bespreken we de resultaten.
Dat koppelen we vervolgens terug naar de ouders van het bewuste kind.
Wij willen u in dit kader vragen om, indien uw kind al last heeft van hoofdluis, dat ook aan
school te melden. Dan kunnen wij de luisbrigade aan het werk zetten en kunnen we
voorkomen dat het zich uitbreidt.
ICT
In de afgelopen week zijn we bezig geweest om alle computers te vervangen door nieuwe
exemplaren. Tevens gaan we in de "de cloud" werken en krijgen we meer mogelijkheden om
met digitale programma's te werken.
Het wifi-netwerk is verbeterd en dat is bijvoorbeeld gunstig als we met snappet aan het
werk zijn.
Een hele verbetering en een hele grote investering. Maar het gaat dan ook veel opleveren.
Huisvesting
Alle ouders van de kinderen die op een SPOZ-school zitten hebben een brief gekregen via de
mail in het kader van de huisvesting scholen. Wij zijn met de gemeente in gesprek over de
toekomst van het onderwijs in de brede zin. We gaan bespreken hoe we het beste het
onderwijs in Zundert kunnen verzorgen. Hebt u de brief gemist en u wilt die brief toch nog
graag lezen, dan kunt u ons een mail sturen, dan zorgen we er voor dat u die brief alsnog
ontvangt.
Jantje Beton:
Woensdag 28 september 2016 was de laatste dag dat de leerlingen hun lotenboekje en
geld in konden leveren. We hebben inmiddels de loten geteld. De opbrengst voor
dit jaar is € 1492,00. Waarvan de helft € 746,00 voor de school is. Iets minder dan vorig jaar
maar wel weer ’n hele mooie opbrengst.
Het doel waaraan we het geld willen gaan besteden is nog niet helemaal duidelijk.
Dit word later nog bekend gemaakt.
We willen in ieder geval iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Want zonder jullie
medewerking hadden we dit niet voor elkaar gekregen.
De Jantje Beton Commissie.
Speelgoedbeurs:
4 & 5 November was het weer speelgoedbeurs. Op vrijdag was de inname. Deze werd goed
bezocht en we hadden dan ook weer veel speelgoed om te verkopen. Ook hadden we
voldoende vrijwilligers.
Zaterdag was de verkoop, er stonden al veel klanten te wachten voor het hek. De verkoop
liep ook erg goed, het was erg druk . In de ochtend hadden we wel wat meer hulp kunnen
gebruiken. Dit is wel iets voor volgend jaar. Als we weinig hulp krijgen zullen we helaas
moeten stoppen met deze activiteit. Dat zou toch erg jammer zijn.
Al met al kijken we terug op een geslaagd weekend met een mooie opbrengst.
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