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Belangrijke data: 3 december   rapport 1  
   3 december    surprisemiddag groep 6-7-8 
   5 december   bezoek van Sinterklaas 
   6 december   school start voor alle leerlingen om 10.30 uur 
   11 december   info- avond VO Boodschap Rijen 19-21 uur 
   14 december   kerstmarkt 18.00-20.00 uur 
   20 december   kerstviering 13.00 uur 
   22 december t/m 6 januari kerstvakantie  
 

Social Schools 
 
Vanaf 1 december gaan we alle communicatie tussen school en ouders laten verlopen via Social 
Schools. Deze week krijgen alle kinderen een brief mee met daarop de uitleg hoe u als ouders uw 
account kunt activeren. In de bijgevoegde flyer staat extra informatie over Social Schools. Via dit 
filmpje krijg je snel een duidelijk beeld van de werking van de Social Schools-app en digitale 
omgeving. 
Zorgt u ervoor dat u zo spoedig mogelijk uw account aangemaakt hebt? Dan weet u zeker dat u geen 
belangrijke informatie misloopt. Ook voor ons als school is het een nieuw platform waar we nog wat 
aan moeten wennen, dus gaandeweg zullen we steeds meer opties kunnen gaan gebruiken of de 
opties steeds beter gaan gebruiken. 
 
 
    

 
 
Informatieavonden Voortgezet Onderwijs 

 
Binnenkort staan er verschillende informatiemomenten op de planning omtrent het 
voortgezet onderwijs. Via de mail zullen de ouders van de groepen 7 en 8 daar meer 
informatie over ontvangen. Hieronder nog een korte opsomming van alle belangrijke 
momenten: 

 dinsdag 11 december, 19:00 uur: voorlichting van scholen in Dongen, 
Oosterhout en de Reeshof. Locatie: CC De Boodschap, Rijen. 

 dinsdag 15 of woensdag 16 januari, 18:00 uur: centrale voorlichting van scholen in Breda. 
Locatie: Florijn College, Breda. 

 donderdag 17 januari, 19:30 uur: algemene informatieavond over de opzet van het 
voortgezet onderwijs, Locatie: Sint Anna. 

De meeste open dagen van de middelbare scholen vinden plaats in januari of februari. Deze data zijn 
te vinden op de websites van de scholen zelf. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM
https://www.youtube.com/watch?v=QWLNb7u52bM
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Bezoek onze fraaie kerstmarkt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zin in een creatieve culturele workshop aansluitend aan schooltijd? 
 

Dit schooljaar weer volop aanbod voor alle kinderen van KBS St. Anna. Dit in 
samenwerking met Stichting Toon en andere scholen uit de gemeente! 
Kijk snel in de bijlage want daar vindt u meer informatie over: 
 

Activiteiten voor groepen 1 t/m 4:  
o Nieuwe media en technieken 
o Toveren met muziek 
o Hoe cool zijn jouw moves  
o Alle(s) kids in de natuur 

Activiteiten voor groepen 5 t/m 8: 
o Improvisatie theater 
o Ballet 
o Zumba kids 
o Lettertekenen  

 

Nieuws van Theek 5:  
 
Het dichtseizoen is weer begonnen 
Ieder jaar organiseert Het Poëziepaleis de dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie voor 
basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Nederland en 
België mogen meedoen. Schrijf een gedicht over wat jij leuk, spannend, mooi of grappig 
vindt. Het gedicht mag rijmen, maar dat hoeft zeker niet. Je kunt dichten over jezelf, 
gebeurtenissen, dromen, verzinsels, mensen, dieren, gevoelens… je kunt het zo gek niet bedenken! 
Alles mag, zolang het gedicht maar door jou is verzonnen en geschreven. www.poeziepaleis.nl  

http://www.poeziepaleis.nl/
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Kom programmeren in de Coderdojo!      
Bij de CoderDojo kunnen kinderen tussen de 9 en 13 jaar gratis leren programmeren. Bouw aan 
websites of apps en leer hoe je een robot laat doen wat jij wilt! We gaan niet alleen games maken, 
maar natuurlijk ook games spelen! Kom naar CoderDojo, deel je kennis met de andere kinderen en ga 
aan de slag! 
Locaties: Theek 5 Rijen, Theek 5 Raamsdonksveer en in Oosterhout op basisschool De Kameleon of 
Kindcentrum De Ontdekking. 
Data: maandelijks op woensdagmiddagen van oktober t/m april 
Toegang: gratis. 
Breng je eigen laptop mee (alleen in Rijen en in Raamsdonksveer). Eventueel 
hebben we in Raamsdonksveer ook een beperkt aantal laptops ter beschikking 
voor kinderen die geen laptop hebben.  
Meer informatie: www.theek5.nl/coderdojo   
  
Workshop reisverhalen schrijven 
Heb jij tijdens je vakantie(s) super leuke avonturen beleefd en wil je deze delen met anderen? Op 
zaterdag 10 november kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar meedoen aan de workshop reisverhalen 
schrijven. Ga aan de slag met verhalen die over grenzen heengaan. Schrijf over echte vakantie-
ervaringen of gebruik je fantasie. Schrijfster Jacobina Kunnen helpt je graag op weg! 
Locatie: Theek 5 Rijen 
Datum: 10 november 
Tijdstip: 10.00-11.30 uur 
Georganiseerd door Stichting TooN! 
Meld je aan in de bibliotheek. 

 
Trefbaltoernooi 2018 
 
Dit jaar organiseerden de buurtsportcoaches voor de tweede keer een trefbaltoernooi voor de 
groepen 5 en 6 van alle scholen van de gemeente Gilze en Rijen. Op woensdag 31 oktober deden er 
maar liefst 238 kinderen, verdeeld over 25 teams mee! Ze waren allemaal erg fanatiek, maar vooral 
heel sportief! 
 
Er werd gespeeld in 3 categorieën en hieronder de uitslag: 
Groep 6:  1e St. Jozef 1, 2e Brakken 6b2, 3e Brakken 6b1, 4e St. Jozef 2, 5e Bolster 6 en Brakken 

6a, 7e Jozef 3 en 8e Vijf Eiken 6. 
Groep 5/6:  1e Vijf Eiken 1, 2e Drie Musketiers, 3e Vijf Eiken 2, 4e Bolster, 5e Kring 2, 6e Kring 3, 7e 

BVM 1, St. Anna 1 en BVM 2. 
Groep 5:  1e Brakken 5a, 2e Jozef 4, 3e Jozef 5, 4e Kring 4, 5e Bolster 5, 6e Jozef 6, 7e Kring 3, 8e 

Brakken 5ab. 
 
De organisatie wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd om de toernooien 
mogelijk te maken, met name: 

 de begeleiders van de teams 

 en natuurlijk de deelnemers 
De volgende toernooien zijn de voetbaltoernooien in 2019:  
20 en 27 maart groep 7/8,  
10 april groep 5/6 en  
17 april groep 3/4. 
Graag tot dan! 
 
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 

http://www.theek5.nl/coderdojo
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Het speelbos Gilze: nieuwsbrief november 2018 

 
Sinterklaas is jarig. En als iemand jarig is, zing 
je een lied. Voor Sinterklaas zijn er heel veel 
liedjes. Ken jij ze allemaal? De REUZIN denkt 
dat zij ze allemaal kent. Maar is dat wel zo? 
Omdat de Sint en alle pieten nu in het land 
zijn, hangt ze vanaf maandag speciaal voor 
hen 9 liedjes op in het bos, langs het lange 
pad. Als jij dan in het Speelbos bent, kun je 
Sinterklaas en Zwarte Piet toezingen. Dat 
zullen ze vast heel leuk vinden. En dan kun je 
meteen ook kijken of de REUZIN de liedjes 
allemaal goed heeft. Want zat dat 
pepernootje nu in de achterband of in de 
voorband van de fiets van Zwarte Piet? 

 
Blije gezichten op actiefoto’s ZINTUIGtocht. De REUZIN had iedereen in de 
herfstvakantie opgeroepen om actiefoto's van de ZINTUIGtocht naar haar op te 
sturen. Zo kon ze nog even nagenieten van een fantastische week en meteen 10 
vrijkaartjes verloten, die ze van Speelboerderij de Vossenberg had gekregen. Dus 
toen de herfstvakantie voorbij was en alle foto's binnen waren, is ze er maar eens 
rustig voor gaan zitten op haar stoeltje in het bos. Meer weten? 
https://speelbosgilze.nl/2018/11/blije-gezichten-op-actiefotos-zintuigtocht/ 
 

We hebben weer van alles gedaan  
    

https://speelbosgilze.nl/2018/11/blije-gezichten-op-actiefotos-zintuigtocht/

