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Belangrijke data: 10 november  Nationaal Schoolontbijt 
   14 november  Spreekuur SMW 8.30-9.30 u 
   18 november  Aankomst Sint  
   29 november  Sporttoernooi groep 5-6 
   05 december  Sinterklaas 
   06 december  Kinderen beginnen om 9.30 u 
   12 en 14 december Oudergesprekken 
   22 december  Kerstviering 
   23 december  Start kerstvakantie 
  
LET OP: gewijzigde datum Eerste Communieviering Molenschot: 20 mei 2018  (Pinksteren) 

 
Wilde dieren op De Anna  
Deze week zijn we gestart met het thema ‘Wilde dieren’.  
Dit thema sluiten we af op 16 november.  
Graag nodigen we jullie als ouders uit om te komen kijken 
naar onze ‘Grote dierenquiz’ die we houden op donderdag 
16 november om 13.00u in de gymzaal. 
 

Nationaal Schoolontbijt  
Op onze school ontbijten we samen vanaf de peutergroep tot en met groep 5 op vrijdag  
10 november. De groepen 6, 7 en 8 gaan, in het kader van de Respectles, ontbijten op woensdag  
8 november bij de burgemeester. 
 

Schoolfruit  
Met ingang van de week van 13 november gaat De Anna deelnemen aan het 
EUSchoolfruitprogramma, een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van 
voldoende groenten en fruit.  
Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen verkeerd eetgedrag en het ontstaan van 
overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat kinderen te weinig groenten en fruit eten en te vaak 
kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes. Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van 
ouders/verzorgers, maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen gezonder 
te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit 
werkt!  
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van fruit in de klas. De kinderen 
krijgen hiervoor op 3 vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie fruit uitgereikt tijdens 
de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Onze drie vaste fruitdagen worden dinsdag, 
donderdag en vrijdag. (zodat ook de peuters en kleuters ten volle van deze fruitverstrekking kunnen 
meegenieten. Op deze fruitdagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Er zijn voor de ouders 
géén kosten verbonden aan deze fruitverstrekkingen!  
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De school ziet in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle 
investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze 
groot zijn. Een effectieve en voor de kinderen vooral ook gezellige én 
leuke manier om gezonder te leren eten.  
Wat zijn de voordelen?  
•3 dagen per week fruit voor uw kind  
•Geen deuken in de appels  
•Geen bruine bananen  
•Gevarieerd fruit, klassikaal gegeten  
•3 dagen per week niet meer zelf iets mee hoeven geven  
•Niet misgrijpen op de fruitschaal 
 

 
 
Gevraagd OPR-leden 30-03 Breda  
Voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 30-03 zoeken wij twee 
ouders en één personeelslid.  
Uw school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-03. Dit 
samenwerkingsverband van 144 scholen in het primair, regulier en speciaal onderwijs, zorgt voor een 
passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen op de betrokken scholen.  
Op elke school wordt een zelfde basisondersteuning aan de leerlingen geboden.  
Iedere school bepaalt ook op welke extra ondersteuning/extra uitdaging leerlingen, indien nodig, 
kunnen rekenen.  
Dit totale ondersteuningsaanbod van alle scholen samen wordt door het samenwerkingsverband 
gebundeld tot één passend ondersteuningsplan voor alle leerlingen.  
Wilt u als betrokken ouder of leerkracht van één van de scholen binnen het samenwerkingsverband 
mee beslissen over o.a. de volgende onderwerpen uit het ondersteuningsplan:  

 de basisondersteuning die alle scholen bieden  
 de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen  
 de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen  
 welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn?  

 
Meld u zich dan uiterlijk op 13 november 2017 a.s. aan als kandidaat-lid van de 
Ondersteuningsplanraad.  
Deze OPR is het medezeggenschapsorgaan van het regionaal samenwerkingsverband.  
Voor meer informatie over de ondersteuningsplanraad en de kandidaatstelling kunt u contact 
opnemen met Jack Tijs (voorzitter OPR 30-03) op nummer 06-50266348.  
Voor meer informatie zie de website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl   
Op de website www.rsvbreda.nl/po  vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  
U kunt zich tot 13 november 2017 melden als kandidaat OPR-lid. Dit per e-mail met daarin uw 
persoonsgegevens en een korte motivatie van maximaal 15 regels via ons e-mailadres: 
info.OPR3003Breda@gmail.com   
Wij hopen u van harte te verwelkomen.  
Met vriendelijke groet,  
Jack Tijs  
Voorzitter OPR 30-03 
 

 
 
 
 

http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.rsvbreda.nl/po
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Voorlezen in de Kinderboekenweek 
Voor de Kinderboekenweek kwam Paulien Waterreus van de Bibliotheek Theek 5  
vertellen over en voorlezen uit deze bekroonde boeken:  
 

Ik ben bij de dinosaurussen geweest - Floor de Goede (Vlag en Wimpel griffel)  
Een jongetje (ik-figuur) opent een boek over dinosaurussen en beleeft een geweldig 
avontuur. Als hij zijn ouders en zussen over zijn belevenissen bij de dino's vertelt, 
moeten ze lachen. Dino's bestaan toch niet meer? Prentenboek met dynamische, 
kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.  
 

De tuinman van de nacht - Terry Fan (Vlag en Wimpel penseel)  
Weesjongen Willem woont in het sombere Wilgendam. Op een ochtend is een grote 
boom in de vorm van een uil geknipt. Elke dag komt er een wonderdier bij. Iedereen 
in Wilgendam wordt er vrolijk van! Prentenboek met gedetailleerde, mysterieuze 
tekeningen in gedempte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.  

 
Niets liever dan jij - Erik van Os (Vlag en Wimpel Poezie)  
Ontroerende en grappige versjes over de liefde tussen ouders en kinderen, maar ook 
over veters strikken, lanterfanten, eten en op tijd naar bed gaan. Met kleurrijke 
illustraties. Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar.  
 
 

Kinderen met een ster - Martine Letterie (Zilveren Griffel)  
Rosa, Klaartje en Leo zijn doodgewone kinderen, totdat ze een ster moeten dragen. 
Bijna dertig korte verhalen over zes jonge Joodse kinderen die in de Tweede 
Wereldoorlog in kamp Westerbork terechtkwamen. Met sfeervolle 
kleurenillustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.  

 
Naar het noorden - Koos Meinderts (Gouden Griffel!)  
Er is nauwelijks iets te eten voor de kinderen in de stad, omdat het oorlog is. Jaap 
(11, ik-figuur) moet met zijn broertje en zusje naar Friesland om aan te sterken. 
Maar ze worden niet in hetzelfde gezin geplaatst. Zullen ze elkaar nog terugzien? 
Vanaf ca. 10 jaar.  
 
 

 
Alaska - Anna Woltz (Zilveren Griffel)  
Parkers hond Alaska moest weg, omdat haar broertje allergisch voor hem is. Op haar 
eerste schooldag ziet ze dat Alaska nu de hulphond is van haar klasgenoot Sven. Ze 
wil graag weer contact met Alaska, maar ze vindt Sven niet aardig. Vanaf ca. 11 jaar. 
 

Speel-O-Theek ‘T Treintje 
 
 
Jullie weten vast wel dat je speelgoed kunt lenen bij een speel-o-theek. Er is er ook een in de buurt 
en wel in Rijen, in Cultureel Centrum Gilze Rijen De Boodschap, Nassaulaan 62. 
Zijn jullie ook bekend met de voordelen van de speel-o-theek? 
Wij bieden een gevarieerd aanbod van speelgoed dat past bij de ontwikkeling van het kind; 
er kan telkens iets nieuws aangeboden worden dat past bij het seizoen; 
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als het kind er op uitgekeken/ c.q. er mee uitgespeeld is kan het teruggebracht worden. Dus geen 
opslag thuis. 
Speel-o-theek 't TREINTJE beschikt over 800 stuks speelgoed voor de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er zijn 
diverse spellen, bijvoorbeeld als hulpmiddel om beter te leren lezen, rekenen, klokkijken, 
vermenigvuldigen, veters strikken enzovoorts. Overigens: voor volwassenen zijn er ook genoeg 
gezelschapsspellen. 
 
Neem eens een kijkje op onze website: www.speelotheektreintje.nl en/of Facebook en kom een keer 
langs. Wij helpen jullie graag. Op de website staat al het speelgoed van onze collectie, wat een 
voordeel is bij het uitzoeken van het speelgoed, want dat kunnen jullie thuis al doen en kost het 
minder tijd. De ruimte van de speel-o-theek is in zaal 18 op de eerste etage en is bereikbaar met 
de lift. 
Jullie zijn welkom tijdens onze openingsuren op: woensdag van 14.30 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 
19.45 uur. Tijdens de schoolvakanties is de speel-o-theek gesloten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en medewerksters 
speel-o-theek 't TREINTJE 
e-mail: treintje@kpnmail.nl  
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