Weekbericht 33: mei 2019

onderhoud van de buitenruimte en gebouwen. Ik
ben bekend met het adviseren van het dagelijks
bestuur(wethouders).

Belangrijke data:

Vanuit de MR zou ik me graag inzetten voor het
behoud van goed onderwijs in de wijk, waar de
kinderen een basis kunnen leggen voor hun
toekomst en met mooie opgedane herinneringen
kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.



22-5-2019: start jantje beton actie



27-5-2019: schoolreis groep 1 t/m 8



12-6-2019: ouder bedank moment

Wie komt mij hierbij helpen?
We zijn nog op zoek naar 1 ouder.
Aanmelden kan via: mrannaschool@spoz.nl

Nieuws vanuit de M.R.
Op 7 mei is er een MR vergadering geweest. De
volgende punten stonden op de agenda:











begroting
Trendanalyse M-Cito’s
Evaluatie Route 8 toets
SOP, schoolondersteuningsplan
Jaarplan school, loopt alles nog volgens
planning?
TSO, stand van zaken.
Schoolplan 2019-2023
Schoolformatieplan
Inzet stakingsgelden

Even voorstellen:

Schoolreis 27 mei 2019
Zoals eerder al aangegeven gaan we op de St.
Annaschool dit jaar op maandag 27 mei op
schoolreis. Vandaag hebben we eindelijk aan de
kinderen mogen vertellen waar we naartoe gaan.
Groep 1-2 gaat die dag lekker spelen bij
recreatiepark Puk en Muk; een binnen- en
buitenspeeltuin, een kinderboerderij, dierenpark,
boerensprookjesbos, klompjesbaan….. te veel om op
te noemen dus die gaan zich prima vermaken!

Beste ouders,
Ik ben Edwin Stolk en zit sinds vorige week in de
Medezeggenschapsraad van de Annaschool.
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor: Ik ben getrouwd
met Evelien Stolk en samen hebben wij drie
kinderen: Niene(7 jr), Jochem (3 jr) en Wessel (1 jr).
Niene zit nu in groep 3 en Jochem zal van de zomer
starten bij de kleuters. In het dagelijks leven ben ik
afdelingsmanager bij de gemeente Rucphen. Vanuit
deze functie ben ik, samen met de collega’s en onder
politieke verantwoordelijkheid van het College van
B&W en de Gemeenteraad, verantwoordelijk voor
het (ruimtelijk)beleid, dagelijks beheer en

Groep 3 t/m 8 gaan deze dag iets verder weg, naar
familiepretpark Drievliet. Ook hier zijn voor iedere
leeftijdsgroep voldoende attracties om zich prima
te vermaken!
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Via deze weg wensen wij de kinderen van de St.
Annaschool alvast heel veel plezier toe!

Kindertypecursus.nl
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook
in het volgende schooljaar is het weer mogelijk dat
uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan
volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus
meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8
lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te
werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw
kinderen op een speelse manier mee over de wereld,
waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze
website: www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis
proefles! Voor meer informatie kunt u ons ook
bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf
nu!

Lezing temperamentvol kind door Eline
Mangnus in bibliotheek Rijsbergen.
Op woensdag 12 juni is er in de bibliotheek
Rijsbergen een lezing over (hoog)gevoelige kinderen
met een sterke wil door Eline Mangnus. Worstel jij
met de boze buien, eindeloze discussies en strijd met
je kind? Lijkt een gewone opvoeding niet te werken?
Zit je soms met de handen in het haar? Je bent echt
de enige niet!
In de lezing die Eline, van Zacht en Kracht
Kindercoaching, in bibliotheek Rijsbergen zal
verzorgen komt uitgebreid aan bod: wat is
hooggevoeligheid, wat is een temperamentvol kind
(En wat is het niet?), wat maakt de combinatie van
hoogsensitiviteit met een sterke wil zo pittig,
waarom je kind zo vaak kwaad wordt, waarom een
autoritaire opvoedstijl niet werkt, waarom straffen
en belonen niet werkt., wat hebben deze kinderen
nodig van hun ouders, wanneer wel en wanneer niet
op te voeden, wat ik voor je kan betekenen als je er
zelf niet meer uitkomt.
Deze avond is gericht op ouders van kinderen in de
basisschool-leeftijd. (vanaf 5 jaar) Naderhand is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Graag
even
aanmelden
rijsbergen@bibliotheekvannu.nl

bij

GRATIS LEZING woensdag 12 juni Van 19.30-21.00u
Locatie: Bibliotheek Rijsbergen.

Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

R.K. Basisschool St. Anna | Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert | t: 076-5973502 | @: annaschool@spoz.nl | www.annaschool.nl 2

