Weekbericht 14: november 2018
Belangrijke data:


4-12-18: Sinterklaas op school



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



20-12-18: kerstviering Annaschool



21-12-2018: groep 1 t/m 4 hele dag vrij,
groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vakantie.

Jeugdbibliotheek
Ziet u de maan al door de bomen schijnen of ziet u
door de bomen het bos niet meer? En uw kind?
Zoveel informatie. Via internet; o.a. social media en
wanneer u iets zoekt, kijkt u dan op Google? En
dan....

Op dinsdag 27 november ’18 was het aangekondigde
onderzoek vanuit de onderwijsinspectie. Ze hadden
tot taak om na te gaan of de herstelopdracht uit 2017
voldoende uitgevoerd was op de Annaschool.
Tijdens het bezoek van de onderwijsinspectie in alle
klassen, vanuit gesprekken met leerkrachten, ouders
en leerlingen van de Annaschool zijn de inspecteurs
voldoende overtuigd van het feit dat er op de
Annaschool weer goed wordt lesgegeven.
Het team van de Annaschool is enorm trots op de
school, op al het harde werken, de moed en ijver die
ze afgelopen jaar hebben laten zien om zich terug te
knokken! We zien dit als een mooi startpunt om
vanuit hier verder te groeien naar de positieve,
sterke en met name vertrouwde school die we voor
iedereen willen zijn. Via deze weg willen we alle
ouders, collega’s vanuit SPOZ en overige
betrokkenen enorm bedanken voor hun inzet van
afgelopen jaar. Bedankt voor jullie hulp en
vertrouwen in de Annaschool.

Sinterklaas op de Anna
Voor alle kinderen, maar zeker ook voor ouders, is er
een geweldige website: www.jeugdbieb.nl
Ik zocht op ‘sinterklaas’ en vond o.a. wanneer het
Sinterklaasjournaal gaat beginnen, recepten, liedjes,
moppen en gedichten. Leuk én handig.
Neem eens een kijkje!

Woensdag 28 november hebben we een pietencircuit gehad op de Annaschool. Deze ochtend was
een groot succes en zowel groot als klein hebben
genoten van alle activiteiten. Via deze weg willen we
bakkerij Raats enorm bedanken voor de sponsoring
van 200 papieren zakjes!

Allerlei boeken, websites, apps, nieuwsberichten,
leestips, doe-tip en weetjesmachine. Mocht er op
een specifiek onderwerp of schrijver gezocht willen
worden, dan kan ook!

Dinsdagochtend 4 december zal de Sint samen met
zijn pieten de school komen bezoeken in de ochtend.

Inspectiebezoek: Anna weer voldoende!
Nadat vorig jaar de Annaschool door de inspectie
als onvoldoende werd beoordeeld is het team
keihard aan de slag gegaan met deze
herstelopdracht. En vandaag kwam vanuit de
onderwijsinspectie eindelijk het nieuws dat de
Annaschool weer als voldoende wordt beoordeeld.
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Voorleeskampioen!
Vrijdag 23 november was het voor 4 leerlingen van
de Annaschool zover: ‘Wie wordt de voorlees
kampioen 2018-2019 van de Annaschool?’
Na een spannende ochtend met vier heel sterke
lezers uit groep 7 en 8 is door een vakkundige jury
uiteindelijk
Damian
Schrauwen
als
voorleeskampioen gekozen! Damian (maar ook de
andere voorlezers); ontzettend goed gedaan en heel
veel succes met de regionale kampioenschappen!
Gelukkig mag heel groep 8 mee om je te steunen
tijdens deze ronde!
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