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Belangrijke data: 31 oktober  Trefbal groepen 5-6 
   07 november  Nationaal Schoolontbijt 
   17 november  Sint en Piet in Nederland 
   27 november  Pyjama Piet voorleesparty 

 

PyamaPiet Voorleesparty 

Op dinsdagavond 27 november komt PyjamaPiet op bezoek! Van 
18:30uur tot ongeveer 19:00uur zal PyjamaPiet op school komen 
voorlezen voor alle kinderen van groep 1 tot en met 5 en de peuters 
van Pinkeltje. Jullie mogen dan samen met je ouders in je pyjama 
naar school komen. Hopelijk zien we velen van jullie gezellig op school 
verschijnen! 
 

Het Meemaak Theater: De Hebberitus van Piet 

Een dag nadat de PyamaPiet langs komt, op 
woensdagochtend 28 november, staat er nóg een super 
leuke Sinterklaas activiteit op de agenda! We krijgen 
namelijk op school een voorstelling te zien van het 
MeemaakTheater over “De Hebberitus van Piet”. Piet wil 
geen cadeaus meer weggeven aan kinderen, maar alles zelf 
houden! Omdat dit de ernstigste aandoening is die een Piet 
maar kan hebben, bedenkt Sinterklaas een slim plan. Daar 
gaat de voorstelling over, zijn jullie al benieuwd? 

We gaan met alle kinderen van groep 1 t/m 5 naar deze voorstelling kijken. Ook de peuters van 
Pinkeltje zullen deze ochtend gezellig bij ons aansluiten. We zullen niet alleen gaan kijken, maar zelf 
ook meedoen met de show! 
 

Social Schools 

Vanaf 1 december gaan we gebruik maken van 
Social Schools voor alle communicatie tussen school 
en ouders. Social Schools is een handige, digitale, afgesloten omgeving waarmee niet alleen 
berichten kunnen worden verstuurd. Er bestaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om online in te 
schrijven voor oudergesprekken of op de hoogte te worden gehouden van de afgenomen Cito-
toetsen die we tweemaal per jaar afnemen. Ook de schoolkalender is dan voortaan digitaal in te zien. 
Binnen de afgesloten omgeving van de groep van uw kind(eren) kunnen leerkrachten bijvoorbeeld 
foto’s en filmpjes met alle ouders van de groep delen en kunt u als ouders onderling ook 
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schoolgerelateerde berichten sturen, zoals bijvoorbeeld het regelen van vervoer voor uitstapjes. 
Kortom, vele nieuwe mogelijkheden en dat allemaal handig binnen 1 applicatie!  
Momenteel zijn we op school druk bezig om Social Schools gebruiksklaar te maken en verder in te 
richten. Op 30 november ontvangt u een mail met daarin een code om uw account te activeren. 
Daarbij zult u verdere informatie ontvangen over het in gebruik nemen van Social Schools, zowel via 
internet als via een handige app Social Schools 3.0 voor op uw smartphone. We willen u dan vragen 
om voor de kerstvakantie uw account in gebruik te nemen, zodat we vanaf het nieuwe kalenderjaar 
de communicatie volledig via Social Schools kunnen laten verlopen. In de volgende nieuwsbrief (eind 
november) zullen we hier nogmaals op terugkomen en u verder informeren. 
 

Herinnering betalen kosten ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
 
Beste ouder/verzorger, 
Vlak na de zomervakantie heeft U van ons een brief ontvangen met het verzoek tot betaling van de  
vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019.   
Velen van jullie hebben reeds betaald, waarvoor hartelijke dank.  
Echter van een aantal kinderen hebben wij nog geen bijdrage ontvangen.  
De ouderraad zorgt er met deze vrijwillige ouderbijdrage voor dat diverse gelegenheden op school 
een extra feestelijk tintje kunnen krijgen. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de 
Kerstviering, Carnaval, Pasen, de musical voor de schoolverlaters en meer. 
Aangezien de voorbereidingen van de eerste activiteiten al gestart zijn, willen we u vragen om het 
totaalbedrag vóór 15 november 2018 over te maken. 
 
Uw bijdrage voor dit schooljaar bedraagt per kind € 17,00.  
U kunt dit bedrag overmaken naar de Regiobank:  
IBAN: NL40 RBRB 0964 9665 65 
T.n.v.: Oudervereniging KBS St Anna 
O.v.v.: “Ouderbijdrage 2018-2019 + de volledige naam van uw kind(eren)”. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en zullen er voor de kinderen een geslaagd jaar met 
leuke activiteiten van maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de ouderraad van KBS St Anna, 
Dewy Carton, penningmeester  
 

ANWB Lichtbrigade 
We merken er al veel van: de dagen worden weer steeds korter hoe dichter we bij de 

wintermaanden komen. Extra belangrijk dus om goed werkende fietsverlichting op je fiets te hebben, 

zodat je ook in het donker goed zichtbaar bent in het verkeer. Op dinsdag 23 oktober zijn er weer 

veel fietslichten gecontroleerd op school. Juf Karlijn, Meester Harrie en Kim hebben alle fietsen 

volgens een duidelijke checklist nagelopen. We kunnen allemaal weer veilig de weg op! 

Voorleeswedstrijd 
De laatste dag voor de herfstvakantie stond de voorleeswedstrijd op de agenda. Uit 
iedere jaargroep vanaf groep 4 deed een kind mee aan de voorleeswedstrijd: 
Dieuwke, Finn, Evi, Jill en Tijmen hadden zich allemaal erg goed voorbereid. 
Uiteindelijk heeft Jill de voorleeswedstrijd gewonnen, gefeliciteerd! Op vrijdag 18 
januari mag Jill onze school gaan vertegenwoordigen op de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd in De Boodschap in Rijen. Alvast heel veel succes toegewenst! 
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Nieuw buitenspeelgoed 

Aan het begin van het schooljaar hebben we op school met PBS 
gewerkt aan respectvol met elkaar omgaan. Als schoolbrede 
beloning daarvoor hebben de kinderen een buitenspeelpakket 
gekregen. Met onder andere springtouwen, paardentuigjes, 
hesje om teams te kunnen maken en nog veel meer. 
 
Het nieuwe thema waar we binnenkort mee aan de slag gaan, 
heeft te maken met verantwoordelijkheid en het samen netjes 
houden van de school. 
 

Schoolontbijt 
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