Weekbericht 21: januari 2019

Klieder Kladder Klodder instuif
Beste Allemaal,

Belangrijke data:


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



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



18 t/m 22-2-2019: oudergesprekken groep
3 t/m 8



3 februari gaan we alles vies maken, want het is tijd
voor de klieder kladder klodder instuif!
We gaan er weer een mooie middag van maken
waarbij iedereen creatief aan de gang kan! Van verf
tot zandkastelen bouwen alles komt aan bod.
Hopelijk zien we jullie 3 februari! (Denk aan oude
kleren)!

22-2-2019: 1e rapport groep 3 t/m 7
Met vriendelijke groet,

Prijswinnaars tekenwedstrijd ‘nieuwe
burgemeester Zundert’
Alle kinderen van de Annaschool hebben de
mogelijkheid gehad om mee te doen aan de
tekenwedstrijd voor de ‘nieuwe burgmeester van
Zundert’.
Afgelopen week kwam Lauran Geus (lid van de
vertrouwenscommissie van de gemeente Zundert)
want er waren maar liefst 3 prijswinnaars op de St.
Annaschool: Kaj (groep 4), Lorena (groep 4) en Olivia
(groep 2). Vanuit de gemeente kregen deze
leerlingen een leuk presentje voor hun inbreng en
meneer Lauran heeft beloofd om de tekeningen in
het gemeentehuis op te hangen!
Via deze weg alle prijswinnaars nogmaals van harte
gefeliciteerd!

Lezing hooggevoeligheid door Eline
Mangus
Lezing over hooggevoeligheid bij kinderen door
Eline Mangnus in bibliotheek Rijsbergen.
Op woensdag 13 februari is er in de bibliotheek
Rijsbergen een lezing over hooggevoelige kinderen
door Eline Mangnus.
In de lezing die Eline, van Zacht en Kracht
Kindercoaching, in bibliotheek Rijsbergen zal
verzorgen komt uitgebreid aan bod: wat is
hooggevoeligheid, wat zijn de kenmerken van
hooggevoeligheid en is dat nou normaal? Er zijn
hooggevoelige kinderen in 'alle soorten en maten';
hoe gaan zij om met overprikkeling en wat zijn de
problemen waar hooggevoelige kinderen vaak
tegenaan lopen? Hoe kunnen zij een negatieve
spiraal doorbreken? Dat zijn zorgen die veel ouders

R.K. Basisschool St. Anna | Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert | t: 076-5973502 | @: annaschool@spoz.nl | www.annaschool.nl 1

hebben. Eline gaat verder in op de kwaliteiten van
hooggevoelige kinderen en hun rol in de
maatschappij en wat zij nodig hebben om tot bloei te
komen.

De St. Annaschool mag met meerdere teams van 4
spelers deelnemen en indien gewenst kunt u
reservespelers mee laten rouleren op het 4e bord. En
niet alleen leerlingen uit groep 6, 7 en 8, maar alle
leerlingen van uw basisschool zijn welkom!

Naderhand is er gelegenheid tot vragen stellen.
GRATIS LEZING woensdag 13 februari Van 19.3021.00u Locatie: Bibliotheek VANnU Rijsbergen

U dient zelf zorg te dragen voor voldoende
begeleiding van de teams op deze prachtige
schaakdag. Komt u net een speler tekort, aarzel dan
niet om tóch in te schrijven. De praktijk heeft ons
geleerd dat er altijd wel een beroep kan worden
gedaan op een reservespeler van één van de andere
deelnemende scholen. Drie of vier van de hoogst
eindigende teams hebben recht op deelname aan de
Brabantse Schoolschaakkampioenschappen, die
daags erop (!) op zondag 24 maart 2019, eveneens in
het Sint-Oelbertgymnasium worden gespeeld.
Adresgegevens – aanvangstijden - kosten:
 Wanneer: zaterdag 23 maart 2019
 Locatie:
Sint
Oelbertgymnasium,
Warandelaan 3, 4904 PA ) Oosterhout
(ingang via Paterserf, achter voormalig
zwembad ‘de blikken’).
 Aanvang: 10.00 (aanwezig om 09.30)
 Prijsuitreiking: 17.00
 Kosten: € 5,- per persoon (max. €20,- per team)
Op deze prachtige schaak-dag zijn er tegen eerlijke
prijzen koffie, thee, limonade, snoep en broodjes te
krijgen. Er zullen in de kantine ook weer de nodige
activiteiten plaatsvinden.

Schaken is Fun!
Schaakvrienden en -vriendinnen,

De organisatie is in handen van het district NBSB
Breda. De Oosterhoutse schaakvereniging Rode
Lopers verzorgt de dag-organisatie, met
medewerking van vrijwilligers van diverse andere
schaakverenigingen uit het district Breda.
Aanmelden
en
jldbreda@gmail.com

meer

informatie

via:

Op zaterdag 23 maart 2019 is er de hele dag een leuk
en
gezellig
schaaktoernooi
voor
alle
basisschoolleerlingen.
De Noord Brabantse Schaak Bond (de NBSB) nodigt
jouw dan ook van harte uit om mee te doen met het
alweer
44e
NBSB
basisscholen
jeugdschaaktoernooi op zaterdag 23 maart 2019 in het
SintOelbert gymnasium te Oosterhout. Laten we er
met zijn allen een leuk schaakfeestje van maken en
zoveel mogelijk teams aanmelden deze 44e keer.
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