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Even opfrissen
Intern zijn we afspraken aan het opfrissen en weer op de agenda aan het zetten.
Zoals u wellicht gemerkt heeft gaat de bel de afgelopen weken om 08.40 uur, zodat wij
om 08.45 uur ook kunnen starten. Ook ten aanzien van regels en afspraken zullen we
zaken opfrissen.
Daarnaast willen we de ouders van groep 1-2 vragen om alleen de ingang te gebruiken
aan de zijde van het kleuterplein. De deur aan de zijkant is gesloten.

Schoolfoto’s
Denkt u aan het bestellen van de schoolfoto’s!

Schoolrekening
Denkt u aan het betalen van de schoolrekening!

TSO
Heb je tussen de middag een paar uurtjes vrij?
Vind je het leuk om de kinderen van de Annaschool beter te leren kennen?
Wil je deelnemen aan het cursusaanbod van Kober?

Word dan overblijfvrijwilliger!
We hebben kinderen en begeleiders geïnterviewd over het overblijven zoals het nu op de
Annaschool gaat.
“Heel anders dan vorig jaar. Vorig jaar moest ik eerst buiten spelen en dan pas eten. En
dat is niet zo leuk als je veel honger hebt”.
“Leuk dat je eerst mag eten én buiten spelen op je eigen plein. Dan kan ik op de rekstok”.
“Ik vind het fijner. De triangel ( stilte instrument) zorgt voor rust”.
“Kinderen mogen soms de poort dicht doen en er is leuk speelmateriaal vanuit de
overblijf”.
“De regels zijn strenger; ik kan bijvoorbeeld geen suikerklontjes pikken om in de thee te
doen”.
“We missen wel juf Jeanette en de chocoladekoek. Maar ook weer niet, want ik heb nu
een andere koek bij me”.
“ Het is rustiger tijdens het overblijven, ook al eet iedereen tegelijkertijd. Er is meer
overzichtje ziet b.v. makkelijker wanneer een beker niet leeg is of een kind alleen zit
i.p.v. bij een groepje. Je kunt meer bijdragen; voorheen was dit meer faciliteren. We
hebben meer vrijwilligers nodig, zodat Lieke meer tijd heeft om te coördineren en evt.
tijd voor individuele leerlingen. Hierdoor is er ook geen keuzeprogramma binnen/buiten
mogelijk na het eten.
De laatste 15 minuten is iedereen sowieso buiten en zijn wij ook nog buiten om
terugkoppeling te geven aan leerkrachten.
Na het overblijven is er ruimte voor overleg met de coördinator ( Lieke). “

De poort gaat tijdens het overblijven later dicht, zodat kinderen die naar huis
gaan en iets vergeten zijn toch terug de school in kunnen!
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Stand van zaken onderwijskundig
“Een schooldag in november”
De bel gaat om 08.40 en de kinderen gaan in de rij staan. Samen met de juf lopen wij
rustig naar binnen. De stoelen staan van de tafel, de juf wenst ons goedemorgen bij de
klasdeur en iedereen is klaar om te starten.
We beginnen vandaag met rekenen.
De juf een stilte teken en alle ogen zijn gericht op de juf.
De eerste 5 minuten doen we een automatiseringsoefening: we frissen de tafelsommen
op.
Hierna krijgen we een nieuwe strategie aangeboden: de juf doet de stappen voor; wij
doen het na.
We oefenen het samen en daarna pakken we onze wisbordjes. De juf geeft een som, we
krijgen allemaal bedenktijd, schrijven het op ons wisbordje en 1-2-3 Laat maar zien.
Yes! Goed ☺ De juf kan meteen zien of we het begrepen hebben.
Zo lossen we enkele sommen op.
De juf vraagt de kinderen die extra instructie nodig hebben aan de instructietafel en de
andere kinderen gaan aan de slag met de opdracht in het rekenschrift.
Het stoplicht gaat op geel ( fluisterstem) en we werken stil in ons schrift. De juf kan nu
niet gestoord worden, want zij is met een groepje kinderen aan het rekenen. Als ik het
niet begrijp vraag ik het zachtjes aan mijn buurman/buurvrouw of ik sla de som even over
en vraag het later aan de juf.
Want de juf loopt naar de extra instructie haar rondes door de klas en kan mij dan helpen.
Zo doen wij dat ook met een spellingles. Hier starten we met een 5 woorden dictee.
Woorden die al eerder aan bod zijn gekomen herhalen we op deze manier.
Via Klasbord of e-mail laat de juf onze ouders weten waar we deze week mee bezig zijn.

Verkeersveiligheid Berkenring!
Beste ouders,
Ergert U zich ook zo aan de verkeersveiligheid in onze woonwijk de Berk?
En dan met name de verkeersdrukte, de vele vrachtwagens, tractoren en hardrijders die
door de Berkenring scheuren?
Tijd voor actie om onze gemeente wakker te schudden om maatregelen te nemen.
Wij willen een veilige woonwijk voor iedereen en vooral voor onze kinderen.
Vindt U dit ook dan bent U van harte welkom op woensdagavond 29 november om 19.30
uur in de hal van de Annaschool!
Hopelijk tot dan…we hebben U steun nodig!
Met vriendelijk groet, Karel van Kuijck
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Sinterklaas
De Sint is weer in het land; de school is prachtig versierd door de oudervereniging.
Er is Pietengym; er worden pepernoten gebakken en we kijken naar het
Sinterklaasjournaal.
De oudervereniging heeft bij de enkele oudere kinderen geholpen om een start te maken
met het maken van een surprise.
Alles in aanloop naar de ontvangst van Sinterklaas op vrijdag 1 december.

Aan de slag als klusjesman
Na de kerstvakantie gaat Frank stoppen met zijn taken op school.
Wij zoeken onder vaders, moeders, opa’s , familieleden een vervanger voor Frank ;
iemand die praktisch ingesteld is en uiteenlopende klussen wil aanpakken.
Bent u handig en kunt u verschillende grote en kleine klussen oppakken?
Wat gaat u doen?
- U verricht klein onderhoud en reparaties aan de schoolinventaris, het schoolgebouw en
de schoolterreinen
- U signaleert noodzakelijk door derden te verrichten onderhoud en/of reparaties en meldt
dit bij de directie
Heeft u allround ervaring als klusjesman en bent u een echte aanpakker, handig en
oplossingsgericht? Dan zijn wij op zoek naar u. Als klusjesman of klusjesvrouw op de
Annaschool bent u een manusje-van-alles die graag de handen uit de mouwen steekt. U
draait uw hand niet om voor soms grotere klussen. U werkt nauw samen met andere
facilitaire dienstverleners zoals de conciërge.

Speelgoedbeurs:
Op 3&4 November was het weer onze jaarlijkse speelgoedbeurs. Op vrijdagavond vond
de inname plaats. Deze werd goed bezocht en we hadden dan ook weer veel speelgoed
om te verkopen. Er waren wel minder grote stukken ingeleverd dit jaar zoals fietsen,
winkeltjes, keukentjes enz..
Zaterdag was de verkoop, er stonden al veel klanten te wachten voor het hek. De verkoop
liep ook goed, het was goed bezocht .De omzet lag dit jaar wel wat lager dan vorig jaar,
maar is zeker nog de moeite om wat extra's te kunnen doen voor de kinderen. Wat dit jaar
wel erg moeizaam verliep was het zoeken van hulpouders. Als we weinig hulp krijgen
zullen we helaas moeten stoppen met deze activiteit. Dat zou erg jammer zijn.
Al met al kijken we terug op een geslaagd weekend met een mooie opbrengst.
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