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Woensdag 1 februari
Vrijdag 3 februari
Dinsdag 21 februari
Vrijdag 24 februari
27 februari t/m 3 maart

Afscheid juffrouw Marion
Groep 1 t/m 4 vrije dag vanwege
studiemoment onderbouwleerkrachten
15.15-15.45 uur schriften kijken
Carnavalsfeest:
Ochtend: groep 1 t/m 4
Middag: groep 5 t/m 8
voorjaarsvakantie

Juffrouw Marion
Op woensdag 1 februari neemt juffrouw Marion afscheid van het onderwijs en van
de St. Annaschool. Na bijna 40 jaar op diverse Zundertse scholen te hebben gewerkt,
vindt zij het tijd voor andere zaken. En dat mag. Niet alleen bijna 40 jaar in het
onderwijs gewerkt, maar ook veel verschillende groepen gemanaged. In alle
groepen van 1 t/m 8 onderwijs gegeven , op 3 scholen gewerkt en altijd bereid om
datgene te doen waar de school iemand nodig had.
Marion is een leerkracht redenerend vanuit het pedagogische perspectief. Veel
aandacht voor het contact met de kinderen, het gedrag en de manier waarop we met
elkaar moeten omgaan.
Zij haalde als eerste Rots en Water binnen de school, zij schreef het anti-pestprotocol, zij was vertrouwenspersoon, allemaal taken die bij dat pedagogische
perspectief horen.
Op 1 februari gaan de kinderen haar in het zonnetje zetten, we gaan met het team
Marion een gezellige middag bezorgen om ook daar te zeggen:

MARION, HARTELIJK BEDANKT VOOR JE INZET EN INSPIRATIE.
Groep 1 t/m 4
Op vrijdag 3 februari zijn de groepen 1 t/m 4 vrij vanwege een studiemoment voor
de onderbouwleerkrachten.
Groep 5 t/m 8 worden wel gewoon op school verwacht.
Schriften kijken
Op dinsdag 21 februari geven we gelegenheid om de schriften en andere werkjes in
te zien waarin/waaraan de kinderen de afgelopen tijd zijn bezig geweest.
Van 15.15 tot 15.45 uur zien we u graag komen.
Immers, vlak na de voorjaarsvakantie komt het eerste rapport.
In de week van 6 maart zijn de oudergesprekken en dan geven we op 10 maart het
rapport mee naar huis.

januari 2017 jaargang 21 nummer 5

Carnaval
Hoewel in Zundert carnaval niet zo hoog op het feestenlijstje staat, vinden kinderen
het toch altijd leuk om zich te verkleden en gek uit te dossen. Carnaval dus.
Op vrijdag 24 februari zorgt de oudervereniging weer voor een feestelijk versierde
hal, voor lekkere zaken en is er ruimte voor hossen, spelletjes doen en heerlijk gek
gedrag.
Omdat heerlijk gek gedrag ook leuk moet blijven zijn er een aantal spelregels.
1.Geen gevaarlijke attributen ( denk aan geweren, speren, scherpe voorwerpen )
2.Geen confetti ( in onze hal ligt een natuurstenen vloer, en confetti kruipt erin,
eronder en overal. Dan vegen we nog weken die ronde papiertjes ).
In de ochtend is het feest voor groep 1 t/m 4
In de middag is het feest voor groep 5 t/m 8
Rots en Water
Op vrijdag 6 januari heeft het team van leerkrachten zich de hele dag gebogen en
bezig gehouden met de cursus Rots en Water. We hebben al twee gecertificeerde
coaches in ons midden en nu kunnen we Rots en Water school worden door de
administratieve zaken goed af te werken. Dat vinden we een belangrijke stap. De
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een veel besproken onderwerp in
het onderwijs. Kinderen moeten weten hoe zij zich tegenover andere kinderen /
volwassenen moeten opstellen en gedragen. Niet te rotsig ( te overheersend ) maar
wel stevig, aan de andere kant niet te waterig ( te meegaand ).
We zijn nu bezig om een project Rots en Water binnen te halen voor de groepen 5
t/m 8. Dat project willen we zo snel mogelijk opstarten. We hopen binnen 2 weken
groen licht te hebben. Daar zal ook een informatieavond aan vast zitten.
Vervolgens willen we het ook in de onderbouw gaan inzetten.
Belangrijke en grootse plannen, maar ook wel mooie plannen. We houden u op de
hoogte!
Formatie
Deze week zijn we ook bezig met gesprekken om een extra onderwijsassistent aan
te trekken. Dat betekent dat we in elke kleutergroep op elke ochtend ondersteuning
hebben. We kunnen de groep splitsen, we kunnen kleine groepjes begeleiden, de
organisatie verloopt soepeler, enzovoorts.
Op het moment dat de nieuwe collega start zullen we die aan u voorstellen en zullen
we het plan met u delen hoe we te werk willen gaan in de kleutergroepen. Dat zal in
een aparte nieuwsbrief van de kleuters gebeuren.
Wij zijn erg blij met deze mogelijkheid die het college van bestuur ons biedt om de
begeleiding van de kinderen nog beter te maken.
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