Weekbericht 18: januari 2019
Belangrijke data:


15-1-2019: MR vergadering (ter info)



22-1-2019: OV vergadering (ter info)



28-1-2019: centrale aanmelding 4-jargen
(dit kan ook al eerder).



28 t/m 31-1-2019: oudergesprekken gr. 1-2



11-2-2019: studiedag (alle kinderen vrij)



12-2-2019: schriften kijken groep 3 t/m 8
(van 15.15 tot 15.45 uur)

Op een mooi Anna jaar……
Beste ouders en kinderen van de Annaschool,
Het nieuwe jaar is inmiddels weer begonnen en ook
voor de Annaschool gaan we een nieuw jaar in met
nieuwe kansen, uitdagingen, keuzes om het
onderwijs voor onze kinderen te verbeteren. Een
nieuwe kijk op het onderwijs van de Annaschool zal
een eerste stap zijn die we samen gaan zetten. Ook
zal er duidelijkheid moeten komen over de
huisvesting van de scholen in Zundert komende jaar!
Kortom; voldoende uitdagingen die op ons wachten.
Wij hopen dit samen met u als ouders te kunnen
gaan doen! Voor nu wensen we u alle goeds voor
2019: ‘Laat 2019 een jaar zijn waar we weer trots
kunnen zijn op ONZE Annaschool’.
Team Annaschool

Typetraining via de school!
De St Annaschool vindt typevaardigheid voor
kinderen zeer belangrijk, mede met het oog op de
middelbare schooltijd.
Wij hebben met type-instituut The House of Typing,
een afspraak gemaakt over het aanbieden van
typetrainingen aan onze leerlingen van groep 6, 7 en
8.
Kenmerken van de trainingen zijn:
 Kinderen doen de cursus wanneer zij dat willen,
thuis of waar dan ook.
 De cursus past zich aan de cursist aan, niet
andersom.
 Zeer
individuele,
extreem
intensieve,
begeleiding. Intensief contact met de docent.
 De cursus is een spel dat leuk, spannend en
uitdagend is.
 Tweewekelijkse rapportage aan de ouders over
de voortgang. Tweemaandelijks aan de school.
 De cursus gaat uit van een inspanning van ca 75
minuten per week. Tempo kan worden
aangepast.
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 Cursusduur is gemiddeld 25 weken. Kinderen
krijgen maximaal een jaar de tijd. Iedereen die
haar/zijn best doet haalt het diploma.
Deze training wordt in Nederland aangeboden voor
120 euro. Als gevolg van bemiddeling door onze
school wordt aan onze leerlingen 70 euro gevraagd.
(betaling in twaalf maandelijkse termijnen mogelijk)
inclusief het examen en het diploma.
Maandag 14 januari zullen informatiepakketten en
inschrijfformulieren aan de kinderen worden
meegegeven.
The House of Typing
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