Weekbericht 26: maart 2019
Belangrijke data:


15-3-2019: staking (school is dicht)



12-4-2019: koningsdag (ontbijt en opening)



17-4-2019: sportdag



19-4-2019: studiedag (kinderen zijn vrij)

Waar willen we over 5 jaar staan als St. Anna?
1. Iedereen is en blijft welkom op de St. Annaschool.
We willen graag gastvrij en laagdrempelig blijven
voor alle leerlingen, ouders en externen.
2. We willen graag in de middagen de zaakvakken en
de creatieve vakken aanbieden volgens een thema,
in combinatie met 21e –-eeuwse vaardigheden
(presenteren, samenwerken ICT vaardigheden).

Week van de lentekriebels

Vanaf 18 maart start weer de week van de
Lentekriebels. Het thema dit jaar is “ ik wil het graag
weten”.
Op
internet
https://www.seksuelevorming.nl/Node/2015 kun je
als ouder meer informatie vinden over dit
onderwerp.

Woensdag 17 april: vooraankondiging
sportdag St. Annaschool
Woensdag 17 april wordt de sportdag van de St.
Annaschool georganiseerd. Op zo’n dag is altijd veel
hulp nodig om van deze dag een succes te kunnen
maken. Deze week kunt u de brief voor hulp
verwachten. Wij hopen uiteraard op veel hulp!

3. Rots & Water blijft de basis voor een goed
pedagogisch klimaat op de St. Anna. Op deze manier
leren we hoe we met elkaar om moeten gaan en
hebben we respect voor elkaar.
4. We willen als team meer gebruik gaan maken van
elkaars deskundigheid en willen deze deskundigheid
ook inzetten om een stukje verantwoordelijkheid als
leerkracht hiervoor op te pakken bij het
implementeren en borgen van deze trajecten.
5. Taal gaat de komende jaren DE belangrijkste rol
innemen op de St. Annaschool.

Visietraject St. Annaschool
We zijn inmiddels een aardig eindje op weg met het
visietraject van de St. Annaschool. Afgelopen week is
de visie voor de 1e keer gepresenteerd aan de MR en
aan de andere scholen van SPOZ.
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6. Voor de basisvakken blijven we vasthouden aan
‘modern’ klassikaal onderwijs met een duidelijk
didactisch model waarbij we zorg dragen voor alle
kinderen (aan de onder- en bovenkant).

Schoolreis op maandag 27 mei 2019
Door allerlei omstandigheden hebben wij de datum
van de schoolreis helaas moeten wijzigen van
woensdag 29 mei naar maandag 27 mei 2019. We
zullen u binnenkort verder informeren over de
organisatie hiervan maar voorlopig blijft de
bestemming nog even geheim……..

Uiteraard gaan we deze visie nog verder uitdiepen
en concreter maken maar op deze manier willen we
u als ouder graag op de hoogte houden van dit
traject.
Met vriendelijke groet,
Team St. Annaschool

Staking 15 maart!
Zoals eerder aangegeven wordt er op de St.
Annaschool gestaakt op vrijdag 15 maart ’19. De
schooldeuren blijven dicht voor de kinderen van de
St. Annaschool.
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