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Cre-Anna
De eerste Cre-Anna na de herfstvakantie zorgde voor een golf van energie en creativiteit binnen
de school.
De groepen 1 t/m 4 waren in de ochtend aan het dansen en knutselen en ’s middags waren de
groepen 5 t/m 8 actief en creatief.
Hieronder een korte impressie:

Rots & Water
In november en december zullen er weer Rots &Water lessen starten.
Voor groep 6-7 en 8 zijn er verdiepingslessen en groep 5 start nieuw met de R&W-lessen.
De leerkrachten informeren u hierover via Klasbord.
Handje uit de mouwen
In de vorige maandbrief hebben we u laten weten dat we het schoolplein met u en de kinderen
willen opknappen.
Aangezien wij in een boomrijke, groene omgeving gehuisvest zijn, hebben we veel last van
bladval.
We schuiven deze activiteit dan ook door naar het voorjaar.
De gemeente zal ons hierbij ondersteunen vanuit buurtparticipatie en o.a. de pleinen
schoonmaken voordat er geverfd zal worden.
Ook hebben zij de terugplaatsing van het bronzen beeld opgepakt.
Graag willen we op het plein ook een verplaatsbaar “blote voeten pad”. We zoeken hiervoor
creatieve, handige ouders die hiermee aan de slag willen gaan.
Dus bent u handig, creatief en heeft u tijd om in de komende wintermaanden aan het timmeren,
zagen, plakken ect te gaan, laat u dit weten aan Karin Cordewener, vervangend directeur.
Bijgaande afbeelding is een voorbeeld, maar we denken zelf meer aan een hotversie b.v. losse
terrastegels of houten omlijstingen/bakken.
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Voeten en Fietsen
Zelf naar school lopen of fietsen, al dan niet onder begeleiding van ouders / verzorgers, is leuk,
leerzaam en belangrijk voor kinderen. Zo leren ze al vroeg aan het verkeer deel te nemen en
daardoor ontwikkelen ze een goed “verkeersgevoel”.
Waarom is lopen of fietsen nog meer een goed idee?
Het is gezond.
Je wordt niet met de auto gebracht, dus beter voor het milieu.
Hoe minder auto’s bij de school, hoe veiliger het is om op het schoolplein te komen.
Je krijgt er een goede conditie en sterke benen van ☺

De Lichtbrigade
De wintertijd staat weer voor de deur. Op 29 oktober gaat de klok een uur terug.
De dagen worden korter en donkerder. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het
verkeer. Al helemaal als zij hun verlichting niet op orde hebben. Met fietsverlichting daalt de
kans op een aanrijding in het donker met wel 20%. Omdat onze leerlingen elke dag van en naar
school fietsen, is fietsverlichting noodzaak.

Pauzesport
In de maand november verzorgen Hakim en Thomas van Jongerenwerk gemeente Zundert sporten spelactiviteiten die staan in het teken van sporten, spelen en bewegen, waar bij de focus ligt op
samenwerking. Tegelijkertijd besteden we hiermee aandacht aan een gezonde leefstijl.
De pauzesport voor groep 5 t/m 8 wordt 2x in de pauze van 10.30-10.45 uur uitgevoerd en 2x in
de pauze van 12.30 uur tot 13.00 uur.
Kinderen die om 12.45 uur van de lunch thuis terugkomen op school kunnen aansluiten als zij
willen.
De eerste pauzesport start op 9 november van 10.30 uur tot 10.45 uur.

Afscheid juf Marjo na 40 jaar in het Zunderts onderwijsveld
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Op woensdag 1 november nemen wij feestelijk afscheid van Marjo.
Marjo is begonnen als groepsleerkracht en zij vond de ontwikkeling van
kleuters, het leesonderwijs en “zorgen voor” erg belangrijk.
Dit typeert Marjo ook als persoon: de grote hoeveelheid zorg en aandacht die zij
had voor haar omgeving. Voor haar gezin en familie en voor de school.
Na enkele jaren in de onderbouw werd Marjo gevraagd de nieuwe intern
begeleider te worden binnen de Annaschool. Een nieuwe intern begeleider die
vanuit een ander perspectief en visie naar het ib-werk zou kijken. Dit heeft zij tot
op de dag van vandaag met veel inzet en een enorme gedrevenheid gedaan.
We wensen haar veel geluk en een plezierige tijd door met haar gezin en familie.
Marjo en haar man Robert worden tussen 8:50 en 8:55 uur op school verwacht. Alle kinderen van
de Annaschool staan met hun klas op het grote plein aan de voorkant van de school!
Daar zullen we ze met een enthousiast onthaal binnen halen!
Marjo & Robert gaan daarna alle klassen langs, waar de kinderen een liedje, een dans e.d.
voorbereid hebben en uitvoeren.
Oudergesprekken
In week 46 , vanaf 13 november, is er voor de ouders de mogelijkheid in gesprek te gaan met de
leerkracht.
Na de startgesprekken , is dit het tweede gespreksmoment van het schooljaar zonder een rapport.
Meer informatie ontvangt u van de leerkrachten via Klasbord.

SPEELGOEDBEURS
3 en 4 November organiseren we weer de speelgoedbeurs. Op vrijdag 3 november kan er
speelgoed worden ingeleverd tussen 18:30 en 20:00. Verkooplijsten zijn te downloaden via
www.annaschool.nl
Op zaterdag vind de verkoop plaats tussen 10: 00 en 13:00. Uitbetaling vind plaats tussen 15:00
en 15:30
We kunnen nog steeds hulp gebruiken. Behalve dat het gezellig is, houden we er een mooie
bijdrage aan de activiteiten voor school aan over! Dus..heb je tijd om te komen helpen dan horen
we dat graag! Aanmelden kan via Yvonne Roelands: johnroelands@msn.com
Orgsnisatie speelgoedbeurs
Annemarie, Sonja en Yvonne

Nog 4 plaatsen beschikbaar en dan kan het project van start!
Workshop De Ontdekkingsreis?
Beleven hoe het is om in een professionele film te spelen, die vervolgens in een echte
bioscoop draait: écht voelen hoe het is om een filmster te zijn. Nu is het mogelijk!
Op de Annaschool wordt dit naschools aanbod aangeboden op de woensdagmiddag; start
13.00 uur.
ARE YOU READY???!
Binnenkort schrijven wij samen filmgeschiedenis!
Tot gauw, #Katrien 🍿🎬🎥🎞️
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