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Belangrijke data: 4 september  Startgesprekken 
   6 september  Startgesprekken 
   12 september  Beachhandbal jongens 
   19 september  Nuwelijndag; leerlingen vrij 
   19 september  Beachhandbal meisjes 
   24 september  Week van de pauzehap 
   26 september   Kinderpostzegels groep 7-8 
   3 oktober  Start Kinderboekenweek 
   12 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 
   13 oktober  Herfstvakantie t/m 21 oktober 
   
 

Mailadressen leerkrachten: 

Groep 1-2-3: Juf Anja  a.mallant@annamolenschot.nl 

Groep 1-2-3: Juf Annette a.vvelsen@annamolenschot.nl 

Groep 4-5: Juf Juliette  j.franken@annamolenschot.nl 

Groep 6-7-8: Meneer Kees  k.vhamont@annamolenschot.nl (voorlopig tot de herfstvakantie) 

 

Aanwezigheid directie 
 
Hoewel u altijd bij de groepsleerkracht(en) terecht kunt, kan het zijn dat u graag met de directie wilt 
spreken. Joyce de Vet, locatieleider, is dit schooljaar in principe aanwezig op dinsdag, woensdag (om 
de week) en donderdag. Jeroen Sterk, directeur, is in principe aanwezig op dinsdag.  
Uiteraard kunt u altijd mailen naar directie@annamolenschot.nl . 
 

Vormsel 2018 
 

Informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers: Maandag 3 september 2018   
 
Kinderen van de Annaschool en de Drie Musketiers die in groep 7 of 8 zitten, kunnen 
meedoen met het vormsel en de voorbereiding hierop. De vormselviering is op 
vrijdagavond 30 november 2018. De voorbereiding start voor de vormelingen op 
maandag 17 september 2018. Wil je meer weten? Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst op maandag 3 september 20.00 uur  in het parochiecentrum 

in Rijen, Hoofdstraat 58. Ingang aan de zijkant naast de kerk. 
Kijk ook op de website van de parochie www.parochieheiligegeest.nl voor informatie en aanmelding.  
Pastor Edith Hertog 

 

Ouderinfo  
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Beachhandbaltoernooi 2018 

Het beachhandbaltoernooi komt er weer aan! Dit schooljaar kunnen de groepen 7/8 weer met veel 

sportief plezier strijden op het beachhandbalveld om de eerste plaats. Het toernooi vindt plaats bij 

RHV (Sportparkweg 21, Rijen) op de volgende data: 

- Jongens: woensdag 12 september 

- Meisjes: woensdag 19 september 

- Reservedatum: woensdag 3 oktober 

De toernooien duren van 13:30u tot ongeveer 17:30u waarbij de eindtijd afhankelijk is van het aantal 

deelnemende teams.  

 

Inschrijven kan op een poster die in de klas hangt of via e-mail: ciska-sportabg@outlook.com.  

Doordat je met 5 spelers op het veld staat (waarvan 1 keeper) moet je een team inschrijven van 

minimaal 6 en maximaal 9 spelers. 

Inschrijven kan t/m 5 september voor de jongens en 12 september voor de meisjes.   

Uiteraard is iedereen van harte welkom om te komen kijken! 

Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school of bij buurtsportcoach Ciska 

Bleijenberg (ciska-sportabg@outlook.com). 

Tot snel! 

De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 

 
Tennisclinic en toernooi TC Gilze 
        
  
 
Waar:  Tennisclub Gilze. 
 
Voor wie:  Alle kinderen van groep 5 & 6 van 
                          de basisscholen uit Gilze, Hulten 
                          en Molenschot.  
 
Wanneer:  Woensdag 12 september van 13.30 tot 15.30 uur. 
 
Kosten: Geen. 
 
Kleding/racket:Sportkleding en sportschoenen aan. Er zijn rackets aanwezig. 
 
Opgeven:  Je  naam + geboorte datum + welke groep je zit + telefoonnummer mailen 

naar tenniskids@tcgilze.nl  
                          Opgeven t/m 6 september. 
 
 
Tot dan, Ellen Spitzen (trainster TC Gilze).  
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