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Handjes uit de mouwen; “Pimp je plein”

Nou dat is gebeurd!
Een ijverige
oudergroep heeft
zich ontfermd over
het plein.

Héél héél hartelijk
bedankt voor jullie inzet

Na de zomervakantie zal
klusbedrijf van Iersel een start
gaan maken met het maken van
een bankje rond de boom. Dit was
ook een wens vanuit de
oudervereniging.
Dan staat alleen het buitenpodium
voor de kleuters nog op de
verlanglijst om opgepakt te worden
door een klusser.
De gordijntjes hangen er al!
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Stand van zaken onderwijskundig
Onlangs sloten de bonden samen met onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord
af: basisscholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen euro extra om de hoge werkdruk
te bestrijden. De schoolteams kunnen nu aan de slag om te kijken hoe ze het geld gaan
inzetten.
Het team van de St. Annaschool heeft gekozen voor een extra paar handen in de school,
zodat zij momenten hebben om aan “administratieve zaken” te kunnen werken.
Hiermee én met de inzet van studiedagen is voor volgend schooljaar verdere verbetering
en borging van onderwijs kwaliteit gewaarborgd.
Even voorstellen….
Karin van den Berg
Juf Karin is met ingang van het nieuwe schooljaar de extra
paar handen op de St. Annaschool.
Irene Vermeulen
Juf Irene is de vervangster van juf Evie.
Juf Evie is nog niet zodanig hersteld dat zij weer volledig aan de slag kan.
Juf Irene zal er zijn op ma-di-do-vr.
Juf Evie zal zo snel mogelijk re-integreren en starten op de
woensdag.
Tot die tijd zal juf Karin op woensdag in groep 7 zijn.
Meer dan 2 leerkrachten voor een groep is niet wenselijk; dat
betekent dat juf Joyce die zou starten in groep 7 volgens de
formatieplanning, in de herstelperiode van juf Evie op vrijdag
in groep 4 zal staan.
Theo van Os
Meneer Theo is de nieuwe concierge.

Lezen in de vakantie
De vakantie staat voor de deur. Lekker 6 weken genieten en even niet aan school denken.
Dit heeft echter ook een nadeel. Als kinderen zes weken lang niet lezen dan gaat het
leesniveau achteruit. Het is daarom van belang om in de vakantie het leesniveau op peil te
houden door (bijna) iedere dag een kwartiertje te lezen. Op de onderstaande site vindt u
leuke leesspelletjes. https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-isleuk-en-van-belang/
Daarnaast kunt u voor de vakantie een app. downloaden van de bibliotheek.
Op de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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Aan alle kinderen, ouders en alle collega’s op de St. Annaschool
Het einde van het schooljaar nadert. Hoog tijd om jullie te bedanken voor de hulp en inzet
voor de school: structureel of eenmalig, in kleine of in grote vorm, zichtbaar en minder
zichtbaar.
Het gaat jullie goed!
Hartelijke groet,
Karin Cordewener
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