Weekbericht 27: maart 2019

Basisschool Antonius: les op maandag om half 4.
Basisschool Zonnebloem: les op dinsdag om half 4
Basisschool St. Anna: les op donderdag om half 4

Belangrijke data:

Heb je interesse of wil je meer informatie hierover,
stuur
dan
een
mailtje
naar
blokfluitgroepnutenvermaak@hotmail.nl



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



17-4-2019: sportdag



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

MR nieuws
Afgelopen dinsdagavond 12 maart heeft de MR
vergaderd. De volgende punten zijn besproken:
 missie/visie Annaschool
 vakantierooster 2019-2020
 jaarplan van de school
 TSO, stand van zaken
 risico en inventarisatie
 schoolformatieplan
De notulen van de vorige MR zijn goedgekeurd en
komen op de website te staan.

Wij bieden ook muzieklessen aan voor jong en oud
op verschillende muziekinstrumenten, voor elk
instrument is er een eigen muziekdocent.
Instrumenten: Dwarsfluit, piccolo, trompet, klarinet,
saxofoon, hoorn, bariton, tuba, hobo, bas, trombone
en slagwerk zoals kleine trom, drumstel, pauken,
xylofoon, enz.
Je begint met 3 gratis proeflessen zodat een
instrument eerst goed uitgeprobeerd kan worden.
De opleiding is individueel onderwijs, een leerling
krijgt iedere week een halfuur of om de week drie
kwartier privéles. Door deze intensieve lessen zal de
leerling het gekozen instrument snel onder de knie
hebben. Daarnaast worden er ook theorielessen
gegeven om muziekkennis bij te brengen. Heb je
interesse of wil je meer informatie hierover, stuur
dan een mailtje naar nutenvermaak@live.nl

MR St. Annschool

Blokfluitles!

Chromebooks op de St. Annaschool

Muziek raakt, ontroert, geeft plezier en brengt
ontspanning. Wil jij eens proberen welk instrument
het beste bij je past? Neem dan een gratis proefles
en ontdek wat jij het leukste vindt!

Sinds kort hebben we chromebooks op de St.
Annaschool waarmee de kinderen een aantal keer
per week gaan werken. Op deze manier proberen
we het onderwijs interessanter te maken en leren we
de kinderen tegelijkertijd ICT-vaardigheden aan.

Zo geeft de Harmonie Nut & Vermaak blokfluitlessen
op de 3 basisscholen in Zundert, direct na schooltijd
elke week een half uurtje gezellig muziek maken op
de blokfluit met andere kinderen onder leiding van
Loes van Cauter. Je leert dan noten lezen en samen
liedjes spelen. Muziek maken geeft veel vermaak (en
nut) en daarom hopen we dat er veel enthousiaste
kinderen zich aanmelden.

Helaas hebben we niet voor alle leerlingen
voldoende ‘oortjes/ koptelefoons’ en de meeste
kinderen vinden het ook fijner wanneer ze zelf hun
eigen koptelefoon mee mogen nemen (praktischer
en hygiënischer). Daarom het verzoek om uw kind
zelf een koptelefoon mee te geven naar school zodat
hij/ zij daar dan gebruik van kan maken.
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Alvast bedankt namens het hele team van de St.
Annaschool!

Reminder: 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……..

Foto’s en filmen op verjaardagen
Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt
die we gebruiken om op facebook of in de
nieuwsbrief te plaatsen. Uiteraard gaan we hier zeer
zorgvuldig mee zodat dit geen schadelijke gevolgen
kan hebben voor uw kind. Daarnaast zijn wij vanuit
de wetgeving verplicht om uw toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Helaas geldt helaas ook wanneer er feestjes worden
gevierd dat er geen foto’s of video’s genomen
kunnen worden zonder toestemming van de andere
ouders. Daarom vanuit het team het verzoek om
foto’s nemen altijd eerst te overleggen met de
leerkracht zodat we de kinderen die niet op de foto
mogen de gelegenheid kunnen geven om aan de
kant te gaan staan.
Graag uw begrip hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Team St. Annschool
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