Weekbericht 22: februari 2019
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

U zult begrijpen dat bovengenoemde stappen ook
voor ons geen ideale maatregelen zijn maar nood
breekt wet. Des te meer redenen om de overheid te
laten weten dat het lerarenprobleem nog steeds
niet is opgelost!
Als er verder vragen zijn hierover, dan kunt u
terecht bij de directeur.
Met vriendelijke groet,
Martijn Schrauwen

3 t/m 7
•

22-2-2019: 1e rapport groep 3 t/m 7

Helaas: ‘geen vervanger beschikbaar!’
Dit is momenteel het bericht wat directeuren van
Nederland krijgen wanneer ze op zoek zijn naar
invallers bij ziekte. Ook voor de St. Annaschool is
dat al een paar keer voorgekomen en hebben we
met wat passen en meten toch de groepen kunnen
bemannen. Helaas lukt dit niet altijd en moeten we
af en toe de groepen opsplitsen!
Gisteren hebben we voor de 2e keer een groep
moeten opsplitsen en we merken dat dit een
enorme belasting is voor de leerlingen van de
betreffende groep, de school en de andere
leerkrachten. Leerlingen moeten heel de dag
zelfstandig kunnen werken, de klassen raken
overvol en hiermee komt de kwaliteit van het
onderwijs ernstig in het gedrang. Redenen genoeg
voor ons (en hopelijk ook voor u) om te begrijpen
dat we dit echt maar 1 dag kunnen en willen doen
op de St. Annaschool.

Oudergesprekken groep 3 t/m 7
In de week van 18 t/m 22 februari vinden de ouder
gesprekken plaats voor groep 3 t/m 7. Vanaf
dinsdag 12 februari is het weer mogelijk om uzelf in
te schrijven voor deze oudergesprekken. Iedere
groep zal een aantal tijdsblokken in deze week open
zetten en gezamenlijk zullen dit de dinsdag- en de
donderdagavond worden. De tijden staan op de
gebruikelijke lijsten die voor de klaslokalen liggen/
hangen.
Voor vragen over deze oudergesprekken kunt u
terecht bij de leerkracht. Via deze weg wensen we u
alvast fijne gesprekken toe.

Mocht er ook voor een 2e dag geen vervanging
geregeld kunnen worden dan laten we voor 15.15
aan de ouders weten dat de betreffende groep de
volgende dag geen les krijgt en thuis kan blijven (dit
zal altijd in overleg met de bestuurder van SPOZ
gedaan worden).
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Juf Marieke als stagiaire in groep 6
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Juffrouw Marieke heeft afgelopen weken hard
gewerkt om te mogen starten aan de opleiding
leerkracht basisonderwijs. Vorige week heeft ze te
horen gekregen dat ze deze maand al mag starten
en dat vinden wij fantastisch nieuws voor juf
Marieke en de school.

De aanmeldingen voor de VoorleesExpress gaan via
de leerkracht van de school. De VoorleesExpress is
hard op zoek naar vrijwilligers die in de gezinnen
willen gaan voorlezen. Voor meer informatie of om
je aan te melden als vrijwilliger neem een kijkje op
de website: www.voorleesexpress.nl (locatie
Zundert) of mail naar de Projectleider: Nicole van
Gennip
zundert@voorleesexpress.nl

Omdat bij een opleiding ook een stage plek hoort
gaat juf Marieke tot de zomervakantie op
donderdag en vrijdag stage lopen in groep 6 bij juf
Cindy. Wij hebben er alle vertrouwen in dat juf
Marieke het geweldig gaat doen en willen haar
nogmaals veel succes wensen.

De voorleesexpress gaat starten in
Zundert
De VoorleesExpress is een landelijk taal- en
leesstimuleringsproject waarbij jonge kinderen
wekelijks thuis worden voorgelezen. In Zundert
gaan we begin 2019 starten met de
VoorleesExpress, het project wordt uitgevoerd door
Surplus, in samenwerking met de bibliotheek en het
onderwijs.

Let op: maandag 11 februari is het
studiedag en zijn de kinderen vrij!

Gedurende 20 weken komt er een vrijwilliger 1 uur
per week bij een gezin thuis om kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 6 jaar te stimuleren in hun
taalontwikkeling. De VoorleesExpress wordt ingezet
bij gezinnen waar de kinderen een achterstand
hebben in de taalontwikkeling en daarom extra
taalstimulering kunnen gebruiken. Dit doen de
vrijwilligers met behulp van interactief voorlezen
maar ook allerlei andere taalactiviteiten, zoals
spelletjes en puzzels. Samen met ouders wordt er
bekeken hoe er meer aandacht kan komen voor taal
in het gezin.
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