
 
Belangrijke data: 27 september  Kinderpostzegelactie groep 7-8 
   28 september  Ouderbijeenkomst PBS/alg. ledenvergadering OV 
   4 oktober  Start Kinderboekenweek 
   12 oktober  Start herfstvakantie t/m 22 oktober 
 

Uitnodiging PBS ouderbijeenkomst en algemene ledenvergadering OV 
Heeft u hem al in uw agenda staan? De ouderbijeenkomst over PBS. 

Positieve gedrags stimulatie dat er van uit gaat dat gewenst gedrag valt aan te leren op een 

positieve manier. Het doel van PBS is het creëren van een veilige omgeving die het leren 

bevordert. Onze doelen zijn gericht op: • Minder conflicten • Positief gedrag richting elkaar: 

kind - ouders - leerkracht • Duidelijk in de omgang met elkaar • Grenzen aangeven 

De avond is bedoeld voor alle gebruikers van het gebouw die werken met onze kinderen, dus ook 

de leidsters en ouders van de peuterspeelgroep Pinkeltje en de overblijfkrachten zijn op deze 

avond van harte uitgenodigd. 

Sabine Louwerens van Edux zal deze bijeenkomst bij ons op school houden op donderdag 28 

september. Inloop met koffie/thee vanaf 19:15 uur. We starten om 19:30 uur. 

Aansluitend zal de oudervereniging haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. 

We verwachten de avond rond 21:00 uur af te sluiten. 

 

 

Schoolkalender 

Om ons nog niet geheel bekende redenen zijn er 

een aantal onvolledige versie van de 

schoolkalender in omloop gekomen. Daardoor is 

er verwarring ontstaan over het al dan niet vrij 

zijn op vrijdag 13 oktober. Even voor alle 

duidelijkheid: De kinderen zijn op 12 EN 13 

oktober vrij. Heeft u een kalenderversie waarbij 13 oktober niet als vrij staat aangegeven dan 

kunt u op school een aangepast exemplaar halen. (Voor zover wij na hebben kunnen gaan staan er 

verder geen verschillende data meer in, maar je weet nooit) 

 

Daarnaast nog even de volgende aanvulling op de kalender: 

De sportdag van 24 mei is voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op die dag 

vrij. 

 

Gedurende het schooljaar zullen we eventuele wijzigingen of aanvullingen op de kalender tijdig 

aan u doorgeven via deze nieuwsbrief. Misschien wel goed om alvast te vertellen dat wij ons aan 

het oriënteren zijn om de kalender digitaal te verstrekken zodat u altijd en overal de meest 

actuele kalender heeft. Maar dat is mogelijk pas voor volgend schooljaar. 
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Gezocht: invallers voor de overblijfpoule 
Momenteel zijn er twee vaste overblijfkrachten. Er hebben zich 

inmiddels twee mensen aangemeld voor de inval/reservepoule. Maar 

we zijn nog op zoek naar meer gegadigden om bij ziekte of 

afwezigheid van de vaste krachten de overblijfdag een keer over te 

nemen. 

In de reservepoule zit u nergens aan vast, maar u krijgt een mailtje 

op het moment dat we een invaller zoeken. Als u dan niet kunt, 

reageert u nergens op en is er niets aan de hand. Op het moment 

dat u denkt: hé, ik kan vandaag (of morgen) wel, dan reageert u wel op deze mail. 

U dient wel bereid te zijn om via de gemeente een VOG aan te vragen. (Verklaring Omtrent 

Gedrag) 

Dus vindt u het leuk om in voorkomende gevallen samen met de kinderen te eten en met al onze 

kinderen over te blijven geef u dan op via e-mailadres: directie@annamolenschot.nl 

 

 

Vervanging Schoolmaatschappelijk werker 
Onze schoolmaatschappelijk werker Joyce Crul is voor nog onbekende periode wegens ziekte 

afwezig. Zij zal de komende tijd vervangen worden door Andrea van Koolwijk. Het reeds gepland 

spreekuur van 21 september kan om die reen niet doorgaan en is verzet naar 28 september van 

08:30 uur – 09:30 uur. 

 

 

Keep it Coolkast 

Kinderen die graag hun melk koel willen bewaren hebben voortaan een 

koelkast ter beschikking. Dankzij het vriendelijke gebaar van Benno 

Goethals, de papa van Benjamin en Sebastiaan, hebben we een koelkast 

kunnen plaatsen in het gangetje bij de peuterspeelzaal. 

Pakjes of bekers drinken die per se vers gekoeld moeten staan kunnen 

hierin geplaatst worden bij het binnenkomen. Bekers en pakjes wel graag 

voorzien van naam om misverstanden te voorkomen. 

 

 

Facebook 

Misschien heeft u hem al gezien of zelfs al geliket, maar onze school heeft sinds kort een eigen 

Facebookpagina. Kijk maar eens op: https://www.facebook.com/annamolenschot/ 

Op deze pagina zullen we vanaf nu leuke berichten en foto’s plaatsen van activiteiten van onze 

school. 

 

 

Juf Emmeline 

De gymlessen van juf Emmeline zijn sinds haar zwangerschapsverlof overgenomen door meneer 

Axel. Juf Emmeline is inmiddels bevallen van een prachtige zoon met de naam Nilan. Wij 

feliciteren haar van harte en wensen het gezinnetje heel veel geluk. 

Na de herfstvakantie komt juf Emmeline weer terug en zal op donderdag de gymlessen weer gaan 

verzorgen. 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Floor Ottevanger en dit schooljaar zal ik op 

dinsdag de gymlessen komen verzorgen op de St. Anna. Ik ben 

28 jaar oud en kom uit Rijen. Na mijn afstuderen ben ik aan 

de slag gegaan als gymjuf op een basisschool in Waalwijk en 

sinds twee jaar werk ik als buurtsportcoach in de ABG 

gemeenten.  

Naast het feit dat mijn werk mijn hobby is, sta ik in mijn 

vrije tijd graag op het hockeyveld, in de sportschool of in de 

keuken. Als je meer over mij te weten wilt komen, vind je me 

voortaan iedere dinsdag in de gymzaal!  

 

 

 
 


