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Enquête gemeente
Woensdag 21 februari zijn de uitslagen besproken in de gemeenteraad.
Op de website van de gemeente kunt u de uitslagen van de enquête bekijken.

Stagiaires
Regelmatig vinden leerlingen en oud-leerlingen onze school voor een stage of korte
snuffelstage.
Wij vinden het als school belangrijk om ook voor hen een lerende organisatie te zijn.
Dat betekent ook dat er ruimte en tijd moet zijn voor een leerkracht om deze begeleiding
te kunnen bieden. We stemmen hier het aantal stageplekken op af.
Op donderdag is Tess, stagiaire pedagogiek op school aan het werk.
Op donderdag en vrijdag Bregje in groep 3.
In april een weekje snuffelen voor Fleur in o.a. groep 4.

Goede doelendag
Op 15 maart staat onze GDD gepland.
Dit jaar gaat onze opbrengst naar 'stichting Hartekind'.
Voor kinderen met een hartafwijking.
We houden hiervoor een sponsorloop op 15 maart.
Vanaf 2 maart komt er een kraam in de hal.
15 maart:

In de middag gaan de kinderen rond de school lopen/rennen.
Elke groep start/ finisht bij de pingpongtafel.
Om 15.00 - 15.15 is er een centrale afsluiting met iedereen met
bekendmaking van het bedrag!

Dans groep 1-2
Binnenkort start voor de groep 1-2 leerlingen een project dans.
Dit zal tijdens de gymlessen uitgevoerd worden voor een periode van 15 weken.
Het project wordt gedragen door Anne Mutsters en is gesubsidieerd door het
Oranjefonds.
Het is de bedoeling om de kinderen meer met elkaar te verbinden waarbij
(dans)expressie een middel is.
In de lessen ligt de nadruk op sociaal-emotionele vaardigheden en proberen we
taalontwikkeling te stimuleren door woord om te zetten in beeld en beweging.
Op deze manier leren vluchtelingen kinderen, allochtonen kinderen én Nederlandse
kinderen van elkaar.
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Stand van zaken onderwijskundig
Op 7 februari heeft het bestuur van Spoz en de St. Annaschool een voortgangsgesprek
gehad met de inspectie.
In een korte schriftelijke terugkoppeling heeft zij ons het volgende laten weten:
“Wij constateren dat beide hersteltrajecten volgens plan verlopen, en dat er vooralsnog
geen ernstige knelpunten in de uitvoering zijn. Deze uitspraak betreft de uitvoering van
de verbetertrajecten en zegt niets over de feitelijke kwaliteit op dit moment. Daar is dit
gesprek ook niet voor bedoeld. Wij voeren in het najaar van 2018 herstelonderzoeken
uit.”
We zijn goed aan het werk; we zitten goed op koers én doen de goede dingen.
Dit hebben we uiteraard gevierd!
Trots op de motivatie, betrokkenheid én commitment van het team.

Rapporten
Dit schooljaar heeft u op de rapporten geen uitslag gezien van de Citotoets woordenschat.
Deze toets was zodanig verouderd dat de leerlingen de toets niet gemaakt hebben
Ook is niet altijd bij de vakken aangegeven of uw zoon/dochter op instructieniveau 1 -2
of 3 werkt.
Afhankelijk van de lesstof kan een leerling de ene keer in aanpak 1 zitten en bij andere
lesstof in aanpak 2 of 3. Leerlingen zitten niet automatisch iedere keer in dezelfde
aanpak.
Zo zien zij zelf ook dat bv díe sommen goed gaan ☺

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!
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