Weekbericht 13: november 2018
Belangrijke data:


27-11-18: inspectiebezoek op de Anna.



4-12-18: Sinterklaas op school



6-12-18: gr. 1 t/m 8 uitslapen, start 09.30

Zoals eerder al aangegeven zijn wij als team zeer
positief over de ontwikkeling die we afgelopen jaar
en gaan we dit ook zeker aan de inspecteurs laten
zien. Hopelijk kunnen we na dit bezoek u informeren
over een positief resultaat en kunnen we daarna in
de positieve flow verder met het verbeteren van het
onderwijs op de Anna!

Studiedag 21-11-2018
Gisteren hebben we weer een zeer productieve
studiedag gehad. Uiteraard stond deze in het teken
van de laatste voorbereiding voor het
inspectiebezoek: ‘lessen goed voorbereiden,
groepsplannen op orde brengen en de gesprekken
me de inspecteur voorbereiden’. Kortom, de puntjes
staan op de i.
In de middag hebben we bezoek gehad van Simone
Schrier (Edux onderwijspartners). Simone is
afgelopen week in alle groepen geweest en heeft
haar observaties en adviezen met de betreffende
leerkrachten doorgesproken. Ook Simone is, samen
met het team van de Annaschool, zeer positief over
alle ontwikkelingen op de Annaschool. Het EDI
model wordt overal prima uitgevoerd!

Inspectiebezoek

Sinterklaas op de Anna
Woensdag 28 november zal er op school een
pietencircuit gehouden worden voor alle kinderen.
Leerlingen van de bovenbouw zullen leerlingen van
de onderbouw begeleiden deze ochtend. Kinderen
zullen deze ochtend deeg gaan maken, pepernoten
bakken, pepernotenzakjes maken etc. Kortom, een
reuze gezellige ochtend met en voor alle kinderen!

In de middag is er voor de kinderen waar dat thuis
niet kan, de mogelijkheid om samen met de
oudervereniging een surprise te knutselen. Dit moet
vooraf wel afgestemd worden met de leerkracht
zodat de ouders van de ouderraad precies weten
voor hoeveel kinderen er geknutseld moet worden.

Volgende week dinsdag, 27 november ’18 zal de
inspectie de onderwijsontwikkeling van afgelopen
jaar komen beoordelen. De inspectie zal in de
klassen gaan kijken, met leerkrachten, ouders en
kinderen spreken en uiteindelijk beoordelen of de
Annaschool zich voldoende heeft herstelt na het
bezoek van vorig jaar.
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