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Juf Nicole van groep 3
Juf Nicole heeft maandag 26 maart haar laatste inval-/werkdag gehad.
Ze heeft een lange periode ingevallen in groep 3.
Juf Nicole vertelde ons dat ze het heel erg naar haar zin heeft gehad én sinds kort wisten
we ook dat ze zwanger is van een meisje.
Ze is komende zomer uitgerekend.
We wensen haar een fijne zwangerschap toe.

Goede doelendag
Wat hebben de leerlingen fanatiek rondjes gelopen en wat een grandioos bedrag is er
gesponsord voor ‘stichting Hartekind’: € 1665,19

Paasvoetbaltoernooi
Woensdagmiddag 28 maart heeft een jongensteam en een meisjesteam deelgenomen aan
het toernooi. De teams bestonden uit leerlingen van groep 7 en 8. In totaal deden er 26
leerlingen mee.
De coaches hebben ook aan de voorbereiding gedacht: in een stralend zonnetje met een
aantal jongens die konden bij vv Zundert geoefend en e.e.a. met elkaar (coaches)
doorgenomen:
“Wij willen dat woensdag het teamgevoel bovenaan staat, leuke omgang met elkaar,
vooral niet op elkaar afgeven als het even niet gaat. Iedereen krijgt zijn speeltijd
(ongeacht voetbalachtergrond) en vooral plezier.”
Het zonnetje liet het gisteren afweten….
Maar ondanks het slechte weer heeft iedereen een leuk toernooi hebben gehad.
De meisjes wisten helaas geen wedstrijd te winnen, maar waren strijdvaardig.
De jongens zijn 2e geworden.
De complimenten aan de kinderen, want die hebben zich ondanks de kou en regen elke
wedstrijd 100% ingezet.

Complimenten en dank aan de coaches Matty, Christ, Paul, Kim en
Jeroen.
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Stand van zaken onderwijskundig
Begin dit schooljaar is in samenwerking met gemeente en Kober het project VVE
(Voorschoolse en vroegschoolse educatie) weer nieuw leven ingeblazen.
Een voorschool is een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de
groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE.
VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.
VVE is meer dan taalontwikkeling alleen
VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op
meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij
doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:
Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en
tijd.
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne
motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en
het samen spelen en werken.
In het kader van VVE zijn de leerkrachten uit groep 1-2 op bezoek geweest bij de
kinderopvang/ peuterspeelzaal en ook andersom.

Binnenklimaat en huisvesting
Op 13 maart bent u geïnformeerd over een onderzoek naar het binnenklimaat op de
SPOZ-scholen.
Het bestuur is hierover ook in gesprek geweest met de gemeente.
Op het onderwijsdebat van 8 maart is ook huisvesting aan de orde geweest.
Ook is er een enquête draagvlak IKC uitgezet onder bewoners van Zundert vanuit de
gemeente.
Gemeente en SPOZ zijn zich terdege bewust, dat samen opgaan in “en nu verder”
belangrijk is.
De rapportage binnenklimaat van de St. Annaschool is in te zien voor belangstellenden
op school.
Is het binnenklimaat nu ineens zo slechter dan voorheen? Nee, maar goed is het niet.
Ook hier wordt gekeken naar mogelijkheden ter verbetering.

TSO
In december 2017 heeft een tevredenheidsonderzoek Overblijven plaatsgevonden.
Er zijn 5812 ouders bevraagd en 1972 mensen hebben hieraan deelgenomen.
Het algemeen eindcijfer voor Kober is 7, 1 en voor de TSO op de St. Annaschool ook een
7, 1.
Ouders zijn het meest tevreden over aan-en afmelden en de wijze van administratie en
facturatie.
Positieve opmerkingen die vaker terugkomen zijn naast het makkelijk aan-en afmelden,
meer structuur, rust en duidelijkheid.
Verbeterpunten: duur, meer feedback gewenst, vrijwilligersnorm wordt nog niet gehaald.
In de bijlage vindt u het rapport.
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FRANK
Na een uitgesteld vertrek is afgelopen woensdag echt de laatste werkdag
geweest van onze conciërge Frank.
Woensdag 4 april komt hij aan het eind van de ochtend gedag zeggen met een
traktatie voor de kinderen en lunch met het team . Frank: Bedankt!

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!
U ontvangt een bijdrage van €9,00 per overblijfbeurt én
uw kind(eren) mogen gratis overblijven.
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