St.Annaschool
Berkenlaan 156
4881 XE Zundert
076-5973502
annaschool@spoz.nl
www.annaschool.nl

juli 2017 jaargang 21 nummer 11

Vrijdag 14 Juli
Maandag 28 augustus
Vrijdag 25 augustus

12.00 uur Zomervakantie
1ste schooldag 2017 / 2018
13.00 – 13.45 uur welkomst uur

Voorstel wijziging schooltijden
Een paar weken geleden heeft u van de MR een mail ontvangen, waarin staat dat de
schoolleiding de schooltijden voor de kleuters graag zou willen aanpassen naar een starttijd in
de middag van 13.00 uur in plaats van 13.15 uur.
Aangezien we als MR alleen een positieve reactie hebben ontvangen en we zelf al voorstander
waren, hebben wij besloten als MR in te stemmen met dit voorstel.
Overblijven Kober
Het afgelopen jaar is er veel gesproken over het feit dat we vanaf het volgende schooljaar voor
het overblijven gaan samenwerken met Kober. De kinderen hebben eind mei een brief
meegekregen over het overblijven. De strookjes zijn inmiddels ingeleverd en geteld. Kober heeft
een goed inzicht gekregen op hoeveel kinderen ze ongeveer kunnen rekenen. Namens Kober
hartelijke dank hiervoor!
Zoals in de brief staat geschreven kunt de kinderen voor het overblijven definitief opgeven vanaf
24 juli 2017:
Bestaande klanten van Kober kinderopvang kunnen dit doen via ‘Mijn Kober’. Ga
naar kober.flexkids.nl en vink per kind de gewenste overblijfdagen aan. Vaste overblijfdagen legt
u eenvoudig voor het hele schooljaar vast. Als u de gewenste overblijfdagen hebt geselecteerd
klik dan tot slot op Opslaan.
Nieuwe klanten dienen eerst een Kober-account aan te maken. Ga dan
naar kober.flexkids.nl/aanvraag. Vul bij 'overblijven' de gegevens in. U krijgt dan een e-mail met
een link om je wachtwoord voor 'Mijn Kober' te registreren.
De strippenkaart zoals hij gebruikt werd bij het overblijven, is niet meer geldig per volgend
schooljaar. Indien u nog ongebruikte strippen heeft, kunt u deze inleveren bij Karin Cordewener
en uw geld (€2,- per ongebruikte strip) terug krijgen.
Ook in de MR vergadering is gesproken over de nieuwe overblijfsituatie van volgend schooljaar.
Hierbij hadden we ook aandacht voor de situatie op de Antoniusschool in Klein-Zundert. De MR
van deze school heeft een aantal maanden uitstel gevraagd om andere opties te bekijken. Op de
Annaschool is dit niet van toepassing. De MR staat volledig achter de beslissing om de tussen
schoolse opvang door Kober te laten uitvoeren en zij zullen ook met het begin van het nieuwe
schooljaar starten. Een jaar lang zullen we deze nieuwe situatie evalueren samen met directie en
leerkrachten. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u mailen
naar mrannaschool@spoz.nl.
Lieke Kustermans wordt de nieuwe overblijfcoördinator. Lieke werkt alle dagen tijdens het
overblijven op school. Lieke werkt ook op buitenschoolse opvang van Kober kinderopvang in
Zundert én met ingang van het nieuwe schooljaar als onderwijsassistente op onze school. Het emailadres voor het overblijven is overblijvenannaschool@kober.nl. U kunt daar naartoe mailen
als u vragen of opmerkingen heeft.
Mocht u interesse hebben om bij het overblijven te komen helpen, neemt u dat gerust contact
op met Lieke.
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Bedankt iedereen voor de inzet en betrokkenheid.
Voor nu even opladen en met nieuwe, positieve energie naar de start van schooljaar
2017- 2018.
Team, ouders en kinderen- samen bouwen aan een fijne, goede school voor de
kinderen!
Fijne vakantie ☀
Karin Cordewener
Vervangend directeur St. Annaschool

Beste kinderen en ouders,
Met ingang van het nieuwe schooljaar start ik als leerkracht op de St. Annaschool in een
drietal groepen. Vandaar dit stukje om alvast even kennis met elkaar te maken.
Mijn naam is Edwin Wiersma, ik ben 54 jaar, getrouwd en vader van twee inmiddels
volwassen dochters. Na een lange periode in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest
(o.a. bij KPN), heb ik zo’n 15 jaar geleden een switch gemaakt en ben na een studie aan de
Pabo in het onderwijs gaan werken. Ik heb zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet
onderwijs gewerkt. De laatste anderhalf jaar ben ik weer werkzaam in het basisonderwijs,
op dit moment op een school in Gilze.
Uiteraard heb ik hobby’s, ik ben een fervent tafeltennisser en zeer actief binnen de
vereniging waar ik speel , ik kook en lees graag en bezoek graag (oude) steden in het
binnen- en buitenland.
Ik uit naar de eerste kennismaking met de kinderen van de St. Annaschool, maar eerst gaan
we allemaal genieten van een welverdiende zomervakantie. Graag tot ziens in het nieuwe
schooljaar.
Vriendelijke groeten, Edwin Wiersma.
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Oudervereniging
Nu we bijna aan het einde van het schooljaar zijn, hebben we nog een vraag namens de
Oudervereniging van de Annaschool. Misschien iets om in de vakantie over na te denken.
We zijn op zoek naar nieuwe leden die onze OV willen komen versterken.
Dus Papa's en Mama's die het leuk vinden en tijd hebben om activiteiten te organiseren en uit te
voeren zodat de kinderen een geweldig leuke dag hebben, zijn van harte welkom.
Een paar keer per jaar houden we een vergadering om de diverse activiteiten te bespreken als
ook informatie vanuit het team en de MR te delen.
Je bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Deze worden vermeld op de
schoolkalender.
Dus heb je interesse of wil je graag meer informatie, dan kun je mailen naar Nicole Broeren op
mailadres: damian74@ziggo.nl
Hopelijk tot ziens...
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Annaschool

juli 2017 jaargang 21 nummer 11

