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Maandag 5 juni vrij
Woensdag 7 juni
juni
Donderdag 15 juni 15.15 – 15.45 uur
Maandag 19 t/m vrijdag 23 juni
Woensdag 28 t/m vrijdag 30 juni

2de pinksterdag
ANWB Streetwise
Oudergesprekken kleuters
Schriften kijken ivm rapport
Oudergesprekken groep 3 / 7
schoolverlatersdagen

Graag stel ik mijzelf in deze nieuwsbrief aan u voor.
Ik ben Karin Cordewener en ik vervang jullie directeur de
komende weken en volgend schooljaar.
Ik ben 52 jaar oud en woon in Bergen op Zoom.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen Tess en Jesper, 19 en 20
jaar inmiddels.
Ik ben een familiemens, speel graag gezelschapsspelletjes en
wil natuurlijk winnen, maar…kan goed tegen mijn verlies!
Verder lees ik graag en word vrolijk van muziek.
De afgelopen 32 jaar heb ik als leerkracht en intern begeleider op de
Montessorischool in Tholen gewerkt.
En de laatste 6 jaar hiervan als directeur.
Ik wil graag de directeur zijn die zichtbaar is binnen de school en vanuit oprechte
interesse verbinding zoekt met leerlingen, ouders en teamleden.
Ik draag de visie en kernwaarden van de Annaschool een warm hart toe en wil graag
een bijdrage leveren aan de organisatie: alle zaken die goed geregeld moeten zijn
om de leerkrachten hun werk goed te laten doen. Met uiteraard het uiteindelijke
doel: een prettige en leerzame schooltijd voor onze kinderen.
Hoe hier beter een steentje aan bij te dragen dan als vervangend directeur?
Ik hoop dat ik snel kan leren van het team en de mededirecteuren zodat ik spoedig
een positieve bijdrage kan leveren.
Ik zal de komende weken in principe op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig
zijn op de Annaschool, naast het afronden van mijn werk op de Montessorischool.
Karin Cordewener KCordewener@spoz.nl

2de rapport
Het 2de rapport krijgt u kind op 11 juli mee ipv 7 juli zoals vermeld op de kalender.
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Nieuws van de MR
De MR heeft in de laatste vergadering gesproken over de TussenSchoolseOpvang, de
mogelijke Fusie met SKPOEL, de begroting voor komend schooljaar en
hoogbegaafdheid DHH-PO.
Verder hebben we teruggeblikt op de informatieavond van 6 april en hebben we
gesproken over de formatie voor komend schooljaar.
Ouderbedankavond
Woensdag 5 juli is het weer zover, dan is er de ouderbedankavond. Iedereen die dit
schooljaar heeft meegeholpen, waarmee dan ook, is van harte uitgenodigd. Deze
avond wordt de musical opgevoerd door groep 8. Na de musical kunt u nog genieten
van een hapje en een drankje.
Binnenkort komen de uitnodigingen via uw oudste kind binnen.
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op woensdag 7 juni
naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals Electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken,
gebruik van autogordel en autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de
autogordel in een autostoeltje.
Dit is in de sporthal, dus de kinderen moeten hun gymschoenen bij zich
hebben.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van
de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
De fietsproef voeren zij op hun eigen fiets uit, dus fiets meebrengen!
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en
bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van
maken!!
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Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf volgend schooljaar is het weer
mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een interactieve typecursus
meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen,
in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse
manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u
alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931 of bezoek onze open
dag:
Open dag op basisschool st. Anna is op dinsdag 13 juni 2017 om 15.30 uur.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl
Kober overblijven
Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het overblijven?
Kober heeft een digitaal aanmeldsysteem, waarbij de aanmelding bestaat uit 2
stappen:
1. Aanmelden gegevens van uw kind, op welke school hij/zij zit en in welke
groep.
2. Vastleggen van de overblijfdagen die u nodig heeft ( vaste of incidenteel ).
Bij vaste dagen overblijven kunt u tot 10.00 uur op de betreffende dag uw kind
afmelden voor het overblijven. De overblijfbeurt brengen we dan niet in rekening.
Bij incidentele overblijfdagen kunt u tot 10.00 uur op de betreffende dag uw kind
aanmelden voor het overblijven.
Hoe betaal ik het overblijven?
U ontvangt per maand een factuur (achteraf) van de daadwerkelijk overgebleven
dagen.
Hoeveel kinderen blijven er over?
Wij willen alvast inventariseren op hoeveel kinderen we volgend schooljaar kunnen
rekenen. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de juiste begeleiding voor de
kinderen klaar staat. Voor de inventarisatie van het aantal overblijvende kinderen
kunt u het strookje invullen van de brief die u eerder hebt gekregen. Deze inleveren
voor 7 juni
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