Weekbericht 39: juni 2019
Belangrijke data:


1-7-2019: eindrapport mee naar huis



3-7-2019: schoolfeest



5-7-2019: laatste schooldag (12.00 start
vakantie)



19-8-2019: 1e schooldag 2019-2020 (inloop
Van 08.45 tot 09.15)

Nieuw MR lid: Nienke Heerius
Beste ouders,

Vakantiebieb: e-books voor het hele
gezin!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen
in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt een brede selectie van maar
liefst 50 e-books voor het hele gezin. De
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store
en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn
van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met
31 augustus.

Graag stel ik me even voor. Ik ben Nienke Heerius en
woon samen met mijn partner Ant, Ize (7) en Sen (3)
al weer een aantal jaar in Zundert. We vinden het
heerlijk om in een groene omgeving te wonen.
Skaten en steppen met de kids, op avontuur gaan in
het bos, badmintonnen bij de vereniging en
bootcampen 1 keer in de week, zijn de activiteiten
waar ik zelf veel plezier uit haal.
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben ik in 2002
begonnen in het voortgezet onderwijs. Inmiddels
werk ik in Oosterhout als projectleider, waar we
specifieke doelgroepen van 0-100 enthousiast willen
maken en uitdagen om te gaan sporten en bewegen.
Na de zomervakantie wil ik me in gaan zetten als MR
lid binnen de school. De energie, creativiteit en
enthousiasme van kinderen inspireert me. Graag wil
ik kijken hoe we dit, gekoppeld aan de ervaringen
binnen mijn werk, ook kunnen benutten op de
Annaschool en zo kinderen spelenderwijs laten
leren.
Groeten, Nienke

Schoolkalender 2019-2020
Volgende week maandag (tegelijk met de rapporten)
worden de schoolkalenders 2019-2020 meegegeven
aan de oudsten van het gezin.
Ook de nieuwe schoolgids 2019-2020 zal vanaf
volgende week op de website komen te staan.
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