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Mededelingen
Donderdag 5 oktober
Donderdag 12 oktober
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
Maandag 23 oktober
Dinsdag 24 oktober

Groep 1 t/m 8 vrij ivm staking
Kijkavond 18.30 – 19.00 uur
Herfstvakantie
Groep 1 t/m 8 vrij studiedag SPOZ
Luizencontrole

Schooljaar 2017-2018
Het team van de Annaschool gaat dit schooljaar aan de slag met
•

Sociaal- Emotionele ontwikkeling-vervolg op inzet vorig schooljaar
Alle leerkrachten hanteren de rots en water aanpak
Ouderavond Rots en Water groep 5

•

Opbrengstgericht werken

•

Groep 1-2 Doelgericht werken
Om aan de hand van 6 grote thema’s de themaplanning als leidraad te
gebruiken.
In de thema’s is specifieke aandacht voor woordenschatontwikkeling.

•

Didactisch handelen
Voor rekenen en spelling gaan wij gebruik maken van het EDI model-

•

Doorgaande lijn klassenmanagement
De leerkrachten hanteren dezelfde routines en afspraken in de klas zodat er
voor leerlingen schoolbreed een voorspelbare , duidelijke leer- en
leefomgeving is.

•

Communicatie met ouders
Vanuit ouderbetrokkenheid willen wij ouders met regelmaat informeren en
hierdoor betrekken bij de ontwikkeling van hun zoon/dochter.
Dit doe wij o.a. via Klasbord en maandelijks een bericht vanuit de leerkracht,
naast de maandelijkse maandbrief van school.

•

Implementatie Engels
De groepen 1tm 8 starten dit jaar met Join-in .
Hierdoor wordt in alle groepen het vak Engels ingeroosterd.
We hebben dit beschreven in een jaarplan en gaan in de vergaderingen en
de studiedag van 19 februari 2018 hiermee aan de slag; team ,directie en
medewerkers van Edux .
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Een voorbeeld van EDI:
Een beurtenbakje is een handig
middel om willekeurig beurten
te geven en zodoende een
actieve leerhouding te realiseren
bij alle leerlingen.

Wisbordjes zijn een eenvoudig
en doeltreffend middel om in
één oogopslag te zien of de hele
klas de instructie heeft begrepen
en iedereen is actief bij de les.

Handjes uit de mouwen
Team van de Annaschool gaat in de week van 13 t/m 17 november opruimen.
Er zal die week een container staan voor alles wat weg kan ☺
In het najaar willen wij graag met ouders en kinderen het plein en de school
opknappen/pimpen.
Meer informatie volgt t.z.t. en zoals u hieronder kunt zien is er een mooie start!

Rabobank Clubkas Campagne
Onlangs mochten wij St. Annaschool verrassen met een
cheque van € 310,50. Dit bedrag wordt door Rabobank De
Zuidelijke Baronie gedoneerd als bijdrage aan de sociaal
culturele activiteiten van de school. Er werd ons verteld dat de
school hiervoor een leuke bestemming zal vinden.
Veel plezier ermee,
Sandra en Peggy
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Schoolnota
U heeft allemaal de schoolnota ontvangen voor komend schooljaar.
Hierin staat vermeld dat het sparen voor het schoolkamp groep 8 is gestopt.
Voor ouders die eerdere schooljaren al hebben gespaard voor deze activiteit,
blijft dit gespaarde deel in de pot voor het schoolkamp groep 8.

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna
19.000 ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de
kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten betere
beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van
ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie
en een kort filmpje kunt u vinden www.ggdmonitor.nl.

Route-8
Alle groepen 8 binnen de Stichting krijgen de Route-8 eindtoets i.p.v. de Cito
Eindtoets.
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind
meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast
wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.
Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie
klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een
beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind
doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke
toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar
ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk
belastend.
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Zwem4daagse
Tijdens de herfstvakantie van 16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017
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 18.30 tot 20.00 uur De kosten voor deelname bedragen €
10,00 per persoon bij voorinschrijving en € 12,50 bij inschrijving vanaf 16 oktober
2017
De organisatie van de zwem4daagse is in handen van zwemvereniging De Wildert,
in samenwerking met de KNZB en zwembad De

Afscheid
Helaas moeten we nu al afscheid nemen van meester Rob.
Voor de zomervakantie gaf Edwin aan een ander baan te hebben aanvaart en is Rob
in beeld gekomen.
Rob moest op dat moment zijn laatste afstudeeropdracht afmaken en zou dan zijn
diploma ontvangen. Dit is hem echter niet gelukt en dat betekent dat, heel
vervelend, meester Rob per 1 oktober niet meer aan het werk kan op de Annaschool.
Er is meteen contact geweest met het vervangingsbureau en t.a.v. vervanging
aangegeven dat het voor een lange periode is.
Dit om er voor te zorgen dat de leerlingen met niet meer dan 2 leerkrachten in de
klas te maken krijgen.
Deze nieuwe situatie gaat komende maandag 2 oktober al in.
We verwelkomen voor groep 3 juf Nicole, voor groep 4 juf Jolanda en voor groep 6
juf Claudia.
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Reminder staking
Ongetwijfeld hebt u via de media vernomen dat er op donderdag 5 oktober a.s. een
landelijke stakingsactie wordt gehouden. Een actie gericht op het verminderen van
de werkdruk en het verhogen van de salarissen in het onderwijs. Dat laatste omdat
overduidelijk is aangetoond dat die salarissen teveel achterlopen. Dat feit
vermindert de aantrekkingskracht voor het mooie vak van leerkracht en levert ook
voor de toekomst grote problemen op voor het onderwijs.
De gezamenlijke onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties, verenigd in
POFRONT, hebben opgeroepen om massaal de scholen een dag te sluiten. Tevens
roepen ze leerkrachten op om naar een grote manifestatie in Den Haag te gaan.
De Stichting Primair Onderwijs Zundert ( SPOZ ) heeft in overleg met de
schooldirecties, teamleden en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad besloten
om deel te nemen aan deze staking.
De kinderen hebben op donderdag 5 oktober a.s. dus geen school.
- jubilarissen
Dit schooljaar viert Marjo haar 40- jarige jubileum en Irene haar 25- jarige jubileum.
Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal

september 2017 jaargang 22 nummer 1

