Weekbericht 20: januari 2019
Belangrijke data:


28-1-2019: centrale aanmelding 4-jargen



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)

Nieuws vanuit de M.R.
De M.R. heeft op 15 januari vergaderd. De volgende
punten zijn besproken:
 informatie uit de teamvergaderingen,
studiedagen en oudervereniging
 notulen MR en GMR
 missie/visie SPOZ. Traject onder begeleiding
van Sardes onderwijsadviesbureau.
 Jaarplan
 TSO
 missie/visie Annaschool
 Risico en inventarisatie
De notulen van 5 november 2018 zijn goedgekeurd
en komen op de website te staan.

Letterfeest groep 3

Inschrijven op de Anna!
De kinderen van groep 3 hebben alle letters geleerd.
Het lezen gaat supergoed en de kinderen kunnen al
veel woorden lezen. Dit moest natuurlijk gevierd
worden.
Woensdag hebben de kinderen van groep 3 een
letterspeurtocht gemaakt. Door de hele school
hingen posters met woorden. Door het zoeken van
deze woorden en het opschrijven van de goede
letters kwam hier een zin uit. Iedereen had gelukkig
de
goede
oplossing
gevonden.
Aan het begin van de ochtend hebben alle kinderen
van groep 3 het letterdiploma in aanwezigheid van
hun papa en/ of mama ontvangen. Het zijn echte
leeskanjers op de Anna!

Aanstaande maandag 28 januari ’19 is de centrale
aanmelding 4-jarigen van 15.15 tot 16.30! Mocht u
uw kind willen aanmelden (ook al duurt het nog even
voor hij/ zij 4 jaar wordt) dan kan dat komende
maandag.
Voor de school is het fijn om te weten welke
broertjes/ zusjes wanneer naar de Annaschool
komen zodat we vooraf goed kunnen regelen
hoeveel groepen we moeten inrichten dat
schooljaar.
Uiteraard kan het inschrijven ook op een ander
tijdstip dan aanstaande maandag maar graag wel zo
snel mogelijk! Mochten er hierover nog vragen zijn
dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur.
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Bibliotheek op School
Op woensdag 23 januari is Giselle Hopstaken op
school geweest om voor te lezen voor de kinderen
van groep 1-2. Na het lezen heeft Giselle

gesproken met de ouders waarin zij tips hebben
gekregen om hun kinderen aan het lezen te
krijgen en hoe zij leesactiviteiten met hun
kinderen kunnen ondernemen.

Ook in de andere groepen zullen er komende
tijd activiteiten worden georganiseerd samen
met de Bibliotheek op School. De data en tijden
zijn als volgt:
 29-1 gr 5 (Roald Dahl)
 18-2 gr 6 (Kraak de Code)
 19-2 gr 3 (poëzie)
 25-3 gr 4 (Juttersbuit)
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