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Feestelijke maand december
In deze feestelijke decembermaand hebben wij op 1 december Sinterklaas ontvangen.
De groepen 1 t/m 4 zijn op bezoek geweest bij Sinterklaas in de gym-/speelzaal, waar
iedere groep een optreden had voorbereid voor Sinterklaas en zijn Pieten.
De groepen 5 t/m 8 hadden een fijne surprisemiddag.
Donderdag de 21e december staat in het teken van de kerstviering. Met alle kinderen en
hun zelf gemaakte lampion gaan de kinderen in optocht door de wijk. De tocht voert ons
langs de blokfluiters, de herders, de kerstman, de engel en de 3 Koningen, om af te
sluiten bij de kerststal met Jozef, Maria en kindje Jezus. Hier aangekomen zingen we
enkele liedjes en genieten de kinderen in hun eigen klas van verschillende hapjes.
Tussendoor worden de kinderen per groep uitgenodigd om een beker chocomelk te
komen drinken bij de complete kerstgroep.

Leerkrachten
In de periode van oktober t/m december hebben de kinderen kennis gemaakt en les gehad
van juf Jolanda, juf Claudia en juf Nicole.
Voor juf Irene de periode om terug te komen in het arbeidsproces.
Juf Irene is op donderdag en vrijdag weer terug aan het werk in groep 4; na de
kerstvakantie zal zij zich inwerken in groep 3.
Dat betekent dat wij afscheid hebben moeten nemen van juf Jolanda. Juf Claudia heeft
aangegeven dat verlenging na de kerst in groep 6 niet mogelijk is.
Juf Eveline zal na de kerstvakantie starten in groep 6.
Juf Nicole zal tot de voorjaarsvakantie in groep 3 bij ons op de Annaschool blijven.

Nederlands Kampioen Taekwondo
Wat een geweldige prestatie!
Safae uit groep 8 is afgelopen weekend Nederlands Kampioen geworden in haar klasse
blauwe band "T Hoek.
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Korte enquête
Op 13 december heeft u via e-mail de vraag gekregen een korte vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst gaat over de communicatiemiddelen van de St. Annaschool.
Hieronder vindt u de link naar de vragenlijst.
https://www.survio.com/survey/d/N9P6S7Y4W4R4M7J0B

Rots en Water
Vooraankondiging!
Donderdag 18 januari 2018 is er een ouderavond voor alle geïnteresseerde ouders van
groep 1 t/m 8 door Rots & Water trainer Nick.

MR
Op 7 november is er een MR vergadering geweest. De notulen van deze vergadering zijn
te vinden op de site van de school.
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Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond
2018
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