Weekbericht 19: januari 2019
Belangrijke data:


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



23-1-2019: ‘Open Ochtend’ voor de ouders
van nieuwe leerlingen (10.00 – 12.00)



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)

Staking 15 maart ‘19
Open Ochtend Anna

Vrijdag 15 maart a.s. is tot landelijke
onderwijsstakingsdag uitgeroepen. Of de leraren van
de Annaschool op die dag gaan staken is nog niet
bekend. Zodra we hierover meer duidelijkheid
kunnen geven laten we u dat weten.

Annaschool op facebook!
Volgende week woensdag houden we voor de
ouders van nieuwe leerlingen een ‘open ochtend’
van 10.00 tot 12.00, zodat ze (voordat ze inschrijven)
de kans krijgen om de school te zien en te ervaren op
een moment dat de kinderen er zijn.
Op maandag 28 januari ’19 is er een centrale
aanmeldtijd voor 4-jarigen maar mocht het ter
sprake komen dan kunt u andere ouders ook
aangeven dat ze in principe altijd mogen inschrijven
en niet persé op het centrale tijdstip hoeven te
wachten. Ze kunnen hierover contact opnemen met
de directeur.
In de maanden maart/ april zullen we nogmaals een
‘open ochtend’ organiseren maar hierover
informeren we u z.s.m.

In januari zijn we met de werkgroep P.R. gestart om
de Annaschool op een positieve manier te promoten.
Een van de acties die we hebben uitgezet is het
aanmaken van een facebookaccount voor de Anna.
Op deze pagina proberen we met regelmaat allerlei
leuke activiteiten te plaatsen die op de Annaschool
plaatsvinden. Mocht u ook lid zijn van facebook, like
onze pagina dan!
facebook.com/Annaschool-Zundert
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