Weekbericht 40: juli 2019

Fijne vakantie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Belangrijke data:


5-7-2019: laatste schooldag

Namens het hele team van de St. Annaschool
wensen wij U een…………

(12.00 start van de vakantie)


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

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.

Anna Marktplaats
I.v.m. een nieuwe teamkamer moeten er uit het
oude bestuurskantoor een aantal meubelstukken
weg. Deze worden op Marktplaats aangeboden maar
mocht u interesse hebben, dan laat het me maar
even weten. Spullen zijn gratis op te halen!
Martijn Schrauwen
T: 076 - 5973502
E: annaschool@spoz.nl

Tafels
(2 stuks)

Kamerscherm
(3 stuks)

Gymrooster 2019-2020
Volgend schooljaar blijven we op de dinsdag
gymmen in gymzaal ‘Onder de Mast’.
08.45 – 10.20 groep 7 en 8 (op de fiets)
10.20 – 12.00 groep 3 en 4 (met de bus)
13.00 – 14.30 groep 5 en 6 (in overleg op de fiets)
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Bureau
(2 delen)

Alvast voor het volgende schooljaar….
Vanuit de oudervereniging alvast twee activiteiten
voor komende schooljaar:

Rode stoelen
(ongeveer 10
stuks)

Hangmappen
kast
(2 stuks van 4
lades)

Waterkoeler
Oasis
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