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Ziekte en vervanging
Ook de St. Annaschool heeft te maken met de landelijke perikelen m.b.t. de afwezigheid van
vervangers bij ziekte.
Zeker nu in diverse regio’s de meivakantie is gestart.
Wij dragen er zorg voor dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang vindt en om zo goed
mogelijk te voorzien in vakkundige vervanging zijn wij aangesloten bij de vervangingspool
VABO/Leswerk.
Ons protocol bij vervanging bij ziekte is als volgt:
1. Vervanging aanmelden bij Leswerk
2. Als er geen vervanging is kijken we intern naar mogelijkheden.
3. Verdelen van een groep over de andere groepen
4. In uiterste noodzaak een groep naar huis sturen.
Verder vinden wij het heel belangrijk voor de leerlingen dat bij een langdurige vervanging één
dezelfde persoon ingezet kan worden!
Na de meivakantie hebben we te maken met langdurige vervanging voor groep 4 en groep 7.
Juf Ingvild en juf Evie worden geopereerd. Juf Ingvild is 6 weken uit de running en juf Evie tot
aan de zomervakantie.
In groep 4 zal juf Ingvild vervangen worden door Eefje de Theije.
Haar werkdagen zijn maandag-dinsdag en woensdag.
In groep 6 horen wij in de komende vakantie of er structureel iemand voor de woensdag is
gevonden.
Voor groep 7 hopen wij ouders en kinderen zo snel mogelijk te laten weten wie deze vervanging
op zich gaat nemen.
Er zijn o.a. diverse gesprekken geweest vanuit (open) sollicitaties die bij de Stichting en de
Annaschool zijn binnengekomen.
Nogmaals: we zetten ons voor 200% in om één persoon te vinden voor de langdurige vervanging
en de ouders van de betreffende groepen zullen de eerste zijn die op de hoogte worden gebracht
als er iemand beschikbaar is.
Wij wensen juf Ingvild en juf Evie heel veel beterschap!

Stand van zaken onderwijskundig
Donderdag 19 april hebben de leerlingen van groep 8 hun eindtoets gemaakt.
Dit schooljaar is voor alle scholen binnen de Stichting gekozen voor “Route 8”.
Onze leerlingen van groep 8 scoorden een dikke voldoende!
Complimenten voor de leerlingen van groep 8, juf Ilona , team en ouders
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De
ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of
de referentieniveaus behaald zijn.
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Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op
deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit
teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt
voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.

Sport en Spel
Sportdag/Koningsspelen
Vrijdag 20 april hebben de leerlingen van de St. Annaschool met een zomerse
temperatuur de jaarlijkse sportdag gehad. Groep 3 t/m 8 waren op het DJA-terrein te
vinden en de groepen 1-2 mochten deze ochtend op het plein van de “grote kinderen”
sporten.
Dank aan iedereen die deze ochtend mogelijk heeft gemaakt.

DJA toernooi
Met een gemengd team deed de St
Annaschool mee aan het
atletiektoernooi.
Zij behaalden de 2e plaats!
Gefeliciteerd!
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Handje uit de mouwen; “Pimp je plein”
In september kondigden wij aan dat we graag het plein willen opfleuren.
Zoals u al heeft kunnen zien staat het bronzen beeld met medewerking van de gemeente,
weer op zijn plaats.
Later zijn de doeltjes voorzien van nieuwe netten. Dank je wel Ronald en Frenck voor
jullie hulp hierbij!

Wij nodigen ouders en kinderen uit om op zaterdag 2 juni te komen
helpen met kleur geven aan onze schoolpleinen.
Van 10.00 uur tot 14.00 uur met tussendoor gezellige lunchen met
elkaar

Aan de slag als klusjesman
Onze conciërge Frank is nu echt gestopt!
Wij zoeken onder vaders, moeders, opa’s, familieleden, kennissen 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.

Binnenklimaat en huisvesting
Building Vision is met alle scholen in gesprek en zal komen met een verbeteringsplan.

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

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!
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