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Geslaagd voor het verkeersdiploma!
Op 23 mei heeft wethouder de Beer de verkeersdiploma’s uitgereikt aan totaal 123
kinderen.
Alle leerlingen slaagden voor hun theorie examen. Het praktijkexamen doen enkele
leerlingen volgend jaar opnieuw, één
leerling omdat ze het niet haalde en twee
leerlingen omdat ze door afwezigheid en
blessure niet mee konden doen.
“Niet zo moeilijk” – “wel moeilijk”…
de meningen over het praktisch examen
varieerden al naar gelang de kinderen
met hun ouders goed op de route
geoefend hadden.
Wethouder de Beer gaf de kinderen een
wijze raad mee: jullie beheersen nu de
basis, maar laat zien dat je ook in
nieuwe situaties steeds veilig door het verkeer fietst. Houd rekening met andere
verkeersdeelnemers, zorg dat je zichtbaar en bent en dat je de ander ziet.
Hij wenste alle kinderen en hun leerkrachten van harte proficiat met het behaalde
resultaat en bedankte speciaal de verkeersouders van de scholen die het mede mogelijk
maakten dat de examens op deze scholen zo goed zijn verlopen.

Stand van zaken onderwijskundig
In de eerste maandbrief hebben we u laten weten met welke speerpunten we dit
schooljaar aan de slag zouden gaan.
Schooljaar 2017-2018
• Sociaal- Emotionele ontwikkeling-vervolg op inzet vorig schooljaar
Alle leerkrachten hanteren de rots en water aanpak
Ouderavond Rots en Water
• Opbrengstgericht werken
• Groep 1-2 Doelgericht werken
Om aan de hand van uiteindelijk 6 grote thema’s de themaplanning als leidraad te
gebruiken.
In de thema’s is specifieke aandacht voor woordenschatontwikkeling.
• Didactisch handelen
Voor rekenen en spelling maken wij gebruik maken van het EDI model• Doorgaande lijn klassenmanagement
De leerkrachten hanteren dezelfde routines en afspraken in de klas zodat er voor
leerlingen schoolbreed een voorspelbare , duidelijke leer- en leefomgeving is.
• Communicatie met ouders
Vanuit ouderbetrokkenheid willen wij ouders met regelmaat informeren en hierdoor
betrekken bij de ontwikkeling van hun zoon/dochter.
Dit doe wij o.a. via Klasbord en maandelijks een bericht vanuit de leerkracht, naast de
maandelijkse maandbrief van school.
Komend schooljaar zal dit plan van aanpak vervolgd worden, gemonitord en
geborgd!
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Oudergesprekken
In de kalender staan de laatste oudergesprekken gepland in de week van 11 juni.
Echter vinden de oudergesprekken plaats in de week van 25 juni, omdat hiervoor nog
getoetst wordt.

Even voorstellen….
Beste ouders, verzorgers,

Vanaf 1 augustus word ik directeur op de Anna school, te
Zundert. Ik stel me graag even aan u voor.

Mijn naam is Martijn Schrauwen, 39 jaar en woon samen met
mijn vrouw en twee kinderen (Raf en Isis) in Chaam. Ik ben
geboren in Rucphen en heb nog steeds veel sociale binding
met dit dorp. Wekelijks kom ik er nog voor o.a. de Rucphense
Carnavalsvereniging of Kindervakantiewerk Rucphen. Ik ben uiteindelijk toch in Chaam
gaan wonen omdat mijn vrouw een slijterij en drankengroothandel heeft waardoor het
voor haar essentieel is om hier te wonen. Inmiddels ben ik ook al aardig gewend aan het
‘Bourgondische’ Chaam met o.a. de Acht van Chaam.
Voor mijn werk kwam Chaam overigens beter uit qua afstand! Ik werk sinds 2000 als
Intern Begeleider op basisschool de Brakken, te Rijen en dit is met de fiets vanuit Chaam
prima te doen! Naast de Brakken werk ik ook alweer ruim 10 jaar als IB-er op de Drie
Musketiers, te Hulten. De laatste jaren ben ik op deze scholen steeds meer leidinggevende
taken gaan invullen en heb ik uiteindelijk ook de opleiding voor schoolleider afgerond. In
januari las ik met veel enthousiasme de vacature van directeur voor de Anna school. Na
het afronden van de sollicitatieprocedure kan ik niet wachten om samen met het team te
mogen starten op de Anna school!
Ik kijk uit naar een fijne werktijd op deze mooie school!
Met vriendelijke groet,

Martijn Schrauwen
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Nieuwe Wet op de privacy
Op de St. Annaschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de
toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De
leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De
school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die
uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Workshop De Ontdekkingsreis
Begin dit schooljaar heeft een groep kinderen van de St. Annaschool en Zonnebloem zich
aangemeld voor de workshop “filmster”:
“Welk kind wil er nou niet weten hoe het filmsterrenbestaan voelt? Acteren op een
professionele set, schrijden over de rode loper, je eigen gezicht op groot doek voor een
volle zaal; mooie fantasieën die zonder een flinke dosis mazzel niet weggelegd zijn voor
normale stervelingen. Tot nu.
In de workshop die dit jaar landelijk bij basisscholen uitgerold wordt, krijgen leerlingen
de kans om in de schoenen van een professionele acteur te staan. Na lessen in onder meer
speelstijl en scriptschrijven, verfilmen ze hun eigen verhaal op een volwaardige set, om
een paar maanden later het eindproduct in een grote bioscoop terug te zien. Inclusief
limousine en rode loper.”
Op DINSDAG 5 JUNI zal de film van de kinderen draaien in C-Cinema in Etten-Leur!
Voor de ouders en aangemelde fans! De filmsterren worden in een limousine vervoerd
naar de bioscoop en bij de hoofdingang groots ontvangen worden door hun familie en
fans! Over de rode loper lopen de filmsterren het publiek tegemoet.
Volgend schooljaar wordt er een andere naschoolse workshop aangeboden: Mad
Science.
Beleef wetenschap & techniek
De naschoolse techniek cursus geeft kinderen een eerste
kennismaking met wetenschap & techniek.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Tussen de activiteiten
door krijgen de kinderen duidelijke instructies en informatie over het dan behandelde
thema. Onze lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zijn zeer
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educatief en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Door talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties leren wij de kinderen principes en methoden waar ze later
op terug kunnen vallen. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later.
Dit alles wordt geleid door een professionele Mad Science docent die een uitgebreide
training heeft moeten doorlopen en natuurlijk een passie heeft voor het werken met
kinderen. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis
om thuis verder te leren en experimenteren.
De voorstelling voor de hele school zal plaats vinden op vrijdag 24 augustus.
Daarna kunnen leerlingen vanaf groep 3 zich aanmelden voor de naschoolse workshops.

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het
weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober t/m maart een interactieve typecursus
meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen,
in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse
manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u
alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

Typecursus
Voor de groepen 6 t/m 8 is het in het nieuwe schooljaar ook weer mogelijk deel te nemen
aan een typecursus. Naast het aanbod van “kindertypecursus” dat plaats vindt op school is
er volgend schooljaar ook de mogelijkheid gebruik te maken van het aanbod van “the
house of typing”.
De kinderen van de komende groepen 6 t/m 8 hebben vrijdag 1 juni de folders hiervoor
meegekregen.
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Vanuit het Jongerenwerk Zundert gaan wij een talentenjacht
organiseren voor de kinderen uit Zundert, genaamd Zundert's
Got Talent.
Deze talentenjacht is onderdeel van de Zomer van Zundert en
zal plaatsvinden op vrijdag 29 juni op de Sint Annaschool. De
deelnemers worden in 2 categorieën gedeeld; leeftijd 8 t/m 13
jaar en 14 t/m 18 jaar.

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 Frank 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

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.
Ook volgend schooljaar bent u van harte welkom!!!!!

Bibliotheek
Bent u echter meer een “lezer”……
Voor de bibliotheek zoeken we een vader, moeder, opa, oma om 1 of 2x per week de
boeken uitleen te verzorgen.
De bibliotheek van de Annaschool heeft een deelcollectie van de jeugdbibliotheek die
“graag gelezen wil worden!”
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