Weekbericht 35: mei 2019
Belangrijke data:


5-6-2019: einde Jantje Beton Actie



12-6-2019: ouder bedank moment



17-6-2019: schriften kijken groep 3 t/m 8



19 t/m 21-6-2019: schoolkamp groep 8



27-6-2019: musicalgroep 8

Om niemand te vergeten willen we graag iedereen
uitnodigen om tussen 12.00 en 12.15 naar school te
komen. Daar worden jullie ontvangen met iets
lekkers en hebben de kinderen een verassing voor
jullie! Kortom; hier moeten alle ouders bij zijn!
Zet daarom 12 juni alvast in de agenda!
Team en kinderen van de St. Annaschool

Poppenvoorstelling Mis Poes

Luizen
Helaas hebben we momenteel best wel wat last van
‘luizen’ op de Annaschool. Het verzoek vanuit de
commissie om zelf goed je kinderen in de gaten te
houden en zo nodig te behandelen.
Over ongeveer twee weken zal de luizenbrigade nog
een keer een algemene controle houden bij alle
kinderen. Vanaf volgend schooljaar pakken we het
dan weer op en zal er ook een luizenprotocol
verschijnen.
Met vriendelijke groet,
De luizenbrigade

Tijdens de Zomer van Zundert ( weekend 4 t/m
7 juli) worden er traditioneel ook allerlei
activiteiten voor kinderen georganiseerd: de
zogenaamde “Roterkoters”
Dit jaar is er (naast diverse andere activiteiten
zie www.zomervanzundert.nl) ook een hele
mooie poppenvoorstelling Mis Poes van Irene
Laros. Een voorstelling speciaal voor de
onderbouw
Zondag 7 juli
11:00 in de Schroef
De familievoorstelling MisPoes! 3+
Ieder is van harte welkom, toegang 4 euro*
* Als je je eigen toegangskaart tekent mag je
gratis naar binnen (deze wordt gekeurd door
een kritische jury! Iedereen kan tekenen!)

Save the date: ouder bedank moment!
Op woensdagmiddag willen wij, het team van de St.
Anna en alle kinderen, alle ouders graag een keer in
het zonnetje zetten en bedanken voor alle hulp
(M.R., O.R., hulp bij activiteiten in de klas, buiten de
klas, overblijven etc.) die is geboden afgelopen jaar.
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Formatie St. Annaschool
Momenteel zijn we druk bezig met de laatste details
rondom de formatie voor schooljaar 2019-2020. We
vermoeden dat we deze begin volgende week rond
hebben zodat we u als ouder in de volgende
nieuwsbrief kunnen informeren over de bezetting
van de groepen.
Wat we alvast wel kunnen melden is dat we ook
volgend jaar weer starten met 2 groepen 1-2 en voor
de overige schooljaren 1 groep (in totaal dus 8
groepen).
Met vriendelijke groet,
Team St. Annaschool
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