Weekbericht 36: juni 2019
Belangrijke data:


12-6-2019: ouder bedank moment



14-6-2019: vrije dag (alle lln. Vrij)



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



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



27-6-2019: musical groep 8

Jantje Beton Actie
Deze week sluiten we de Jantje Beton Actie af! De
oudervereniging zal vrijdag alle boekjes ophalen in
de klas om vervolgens de opbrengst in kaart te
brengen. Mochten de boekjes nog niet op school zijn
dan kan dat uiterlijk vrijdag 7 juni!
Alvast bedankt voor alle hulp!

Formatie St. Annaschool 2019-2020

Gezocht: nieuwe leden voor de O.V.

Beste ouder(s), Verzorger(s),

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij één of
meerdere activiteiten op school? Meld je dan aan!

Via deze weg willen we de formatie voor 2019-2020
bekendmaken aan u. De leerkrachten hebben
vanmorgen in de klas de kinderen al op de hoogte
gebracht. Mochten er vragen zijn n.a.v. deze
formatie dan hoor ik het graag.

Wil je geen lid worden van de Oudervereniging maar
lijkt het je leuk om bij de voorbereiding van een
activiteit te helpen, dan horen we dat ook graag. Alle
mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Met vriendelijke groet,
Martijn Schrauwen

Voor meer informatie of om je direct aan te melden
kun je mailen naar: damian74@ziggo.nl
of
petrajongenelen@kpnmail.nl

Gr. 1-2A:
Gr. 1-2B:
Gr. 3:
Gr. 4:
Gr. 5:
Gr. 6:
Gr. 7:
Gr. 8:
Directie:
IB-er:
OPP:

Manon van Oijen (hele week)
Marlies Laurijssens ((Ma-DI)
Jacqueline van Kuijck (WOE-DO-VRIJ)
Ingvild Diepens (Ma-DI)
Saskia Mouwen (WOE-DO-VRIJ)
Irene Schulten (MA-DI-DO-VRIJ)
Ingvild Diepens (WOE)
Joyce van Dijk (hele week)
Vacatureruimte (MA-DI-WOE)
Lilian van Beers (DO-VRIJ)
Ilona Nouws (MA o.-DI-DO-VRIJ)
Nicole Godrie (MA m.-WOE)
Cindy van Os (MA-DI-DO-VRIJ)
Nancy Konings (WOE)
Martijn Schrauwen
Nicole Godrie
Marieke Antonissen (MA)
Evie Roelands (MA-DI-WOE-VRIJ)

(zie flyer op de 2e pagina)

Ouder Bedank Moment
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Graag nodigen wij (het team en de kinderen van de
St. Annaschool) jullie uit voor het ouder bedank
moment! Graag zien we jullie allemaal op woensdag
12 juni tussen 12.00 en 12.30 op het schoolplein van
de St. Annaschool.
Hopelijk tot dan……. (zie uitnodiging in deze mail)
Team en kinderen St. Annaschool
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