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Vanuit de directie
Beste ouders en andere lezers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober van onze school. Deze staat weer boordevol informatie en leuke
terugblikken.
De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op en alle kinderen en leerkrachten hebben vorige week
genoten van een welverdiende vakantie. De komende periode tot aan de kerstvakantie staat onder andere in
het teken van de komende feestdagen met daarbij behorende vieringen en activiteiten op school. Altijd een erg
leuke periode om naar uit te kijken!
Gezien de huidige richtlijnen omtrent het coronavirus weten we al wel dat de activiteiten en vieringen er
anders uit zullen gaan zien. De landelijke cijfers liegen er niet om: we zijn voorlopig nog niet van het virus af en
eventuele aanvullende maatregelen kunnen elk moment geïntroduceerd worden. Ook in de omgeving van de
school merken we de toenemende cijfers, daar een aantal gezinnen thuis in quarantaine moeten en de
kinderen dus weer deels afhankelijk zijn van afstandsonderwijs. Tot op heden is het virus onze leerkrachten
gelukkig nog bespaard gebleven en hebben we nog geen grote problemen gehad met het invullen van
eventuele vervangingen. Maar we zien bij de scholen om ons heen ook dat er nauwelijks vervangers
beschikbaar zullen zijn als er een leerkracht thuis komt te zitten in afwachting van een test(uitslag). Dat zorgt
voor een continue uitdaging waar we uiteraard al verschillende scenario's voor bedacht hebben. Om onze
collega’s zoveel mogelijk te beschermen, ook tegen een ‘gewone’ verkoudheid of griep, bieden we hen de
mogelijkheid om transparante mondmaskers te gaan gebruiken in hun contact met de kinderen. Dit geeft de
leerkrachten een fijner en veiliger gevoel en hiermee kunnen ze dan toch de kinderen wat gemakkelijker van
dichterbij helpen bijvoorbeeld aan de instructietafel.
Wat betreft de activiteiten die de komende periode op de agenda staan: die proberen we zoveel mogelijk
(eventueel op een alternatieve manier) door te laten gaan, met minder ouderhulp dan voorgaande jaren.
Verderop in deze nieuwsbrief zullen we u alvast een klein doorkijkje geven hoe het Sinterklaasfeest eruit gaat
zien.
Uiteraard weten we op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief niet of de richtlijnen tot die tijd nog
zullen veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij telkens bekijken wat veranderende richtlijnen voor
invloed hebben op de uitvoering van de activiteiten. Indien nodig informeren we u daar in een apart schrijven
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nog over.
In november staan de rapporten, inkijkmomenten en de oudergesprekken ook op de planning. We hebben
besloten dat de inkijkmomenten niet door kunnen gaan i.v.m. de geldende richtlijnen. In plaats daarvan zullen
we de kinderen vragen om uit deze eerste periode een werkje, toets of ander product te kiezen waar ze trots
op zijn. Dit zal dan toegevoegd worden aan de rapportmap van het kind, zodat u als ouders op die manier toch
een klein inkijkje krijgt in het gemaakte werk van uw kind.
Over de oudergesprekken staat verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hoe die ingevuld zullen gaan
worden.
Veel leesplezier met de rest van deze nieuwsbrief en voor u allen een
goede gezondheid toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Joyce de Vet - Timmermans
Locatieverantwoordelijke KBS Sint Anna

Oudergesprekken
Op 24 en 26 november staan de oudergesprekken op de planning. Deze
zullen wederom digitaal plaatsvinden via Google Meet. In principe zijn de
gesprekken niet voor iedereen, maar facultatief. Dit wil zeggen dat u een
uitnodiging van de leerkracht ontvangt indien zij het wenselijk vindt een
gesprek omtrent uw kind te voeren. Het kan ook zijn dat u als ouder een
specifieke vraag heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor kunt u dan eventueel een gesprek met
de leerkracht aanvragen indien u geen uitnodiging ontvangt.
We hebben besloten om voor de leerlingen van groep 1-2-3 en van groep 8 wél alle ouders uit te nodigen voor
een gesprek.
Voor groep 1-2-3 omdat bij die groepen de rapporten wat minder uitgebreid zijn dan in de hogere groepen.
Daarnaast merken we dat de laagdrempelige gesprekken bij de deur, die we een jaar geleden nog wel konden
doen, nu niet meer plaatsvinden vanwege de corona maatregelen.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden we het belangrijk om alle ouders te spreken i.v.m. het voorlopige advies
richting het voortgezet onderwijs. Zo kunnen die ouders met hun kinderen gerichter gaan zoeken naar een
vervolgschool.
Via Social Schools ontvangen de ouders die we willen uitnodigen voor een gesprek, de mogelijkheid om zichzelf
daarvoor in te schrijven vanaf maandagavond 16 november t/m woensdagavond 18 november. Mocht u op 17
november nog geen uitnodiging hebben ontvangen maar heeft u tóch een specifieke vraag voor een gesprek,
dan kunt u de betreffende leerkracht daar een bericht over sturen via Social Schools. De leerkracht zal dan na
18 november contact met u opnemen om alsnog een gesprek in te plannen.

PSG Pinkeltje
Iedere maandagochtend en woensdagochtend draait Peuterspeelgroep Pinkeltje bij ons
in het gebouw hun dagdelen voor peuters. Vanaf deze week (maandag 26 oktober)
zullen zij andere tijden gaan hanteren. Ze starten voortaan om 8:30 uur en eindigen hun
dagdelen om 12:30 uur. Zo hebben de peuters iedere week twee dagdelen van ieder 4
uur. Dat geeft ons als school ook weer ruimere mogelijkheden voor een mooie
samenwerking in activiteiten tussen de peuters en de kleuters!

Sinterklaas op de Anna
Wij kunnen niet wachten totdat Sinterklaas en de pieten weer aan zullen komen, op 14
november is het weer zover. Dan kunnen we weer gaan genieten van deze gezellige tijd van het
jaar. Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn roetveegpieten een bezoekje brengen aan onze
school op woensdag 2 december.
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Surprise groep 5 t/m 8
De lootjes worden op 16 november getrokken. Vanaf dit schooljaar gaan we vanaf groep 5 beginnen met
surprises. De kinderen van groep 5 zullen de lootjes met hun eigen klas trekken en de kinderen van groep 6-7-8
doen dit weer zoals altijd met hun eigen klas. Groep 5 t/m 8 gaan er samen een gezellige surprise sint viering
van maken.
Voorleespiet
Op 17 november staat de Voorleespiet weer op het programma. Het is dit schooljaar niet mogelijk om dit in
school te doen met de kinderen en ouders. Daarom willen we alle kinderen uitnodigen om op 17 november om
18.30 uur in hun pyjama klaar te zitten mét laptop/tablet. Wij zullen er door middel van een video voor zorgen
dat alle kinderen toch voor het slapen gaan naar een sinterklaas verhaal kunnen luisteren!

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 3 november zullen alle kinderen op school ontbijten!
Je mag je kind(eren) zonder ontbijt en graag mét bord en beker naar school laten komen!
De hele school gaat aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo
leert je kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt
eten.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar zullen we weer deelnemen aan het EU-Schoolfruit programma.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groenten te eten. We ontvangen 20 weken lang
iedere week 3 porties. We laten jullie weer in de week vooraf weten welk fruit de kinderen krijgen, via Social
Schools.
(Helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.)
 Maandag:
geen schoolfruit
 Dinsdag:
gezonde koekdag
 Woensdag:
schoolfruit
 Donderdag:
schoolfruit
 Vrijdag:
schoolfruit
Het schoolfruit start in de week van 9 november 2020 en loopt door tot en met de week van 12 april 2021.

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 9 oktober was het zover… de voorleeswedstrijd! De kandidaten
waren best zenuwachtig, maar hebben het super goed gedaan. Ze mogen
trots zijn op zichzelf. Wij hebben met veel plezier zitten luisteren naar hun
mooie verhalen. We willen alle kandidaten ontzettend bedanken voor hun
inzet. Jullie zijn stuk voor stuk toppers!
Met behulp van de argumenten van onze
eigen kjnderjury (Raf, Brent, Aukje, Fay,
Amber L.) heeft de hoofdjury de moeilijke
keuze moeten maken wie de winnaars zijn.
Na veel wikken en wegen is Rai (groep 5) de
winnaar geworden van de school en Evi
(groep 8) zal onze school
vertegenwoordigen in de gemeentelijke
vervolgronde. Gefeliciteerd beide! We
wensen Evi veel succes met de
voorbereidingen voor de volgende ronde!
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We hebben weer van alles gedaan …!

BUITENSCHOOLS NIEUWS
Trefbaltoernooien afgelast
Een paar weken geleden hebben wij helaas moeten besluiten om de trefbaltoernooien, die
in oktober en november gepland stonden, niet door te laten gaan.
Wij zijn toen op zoek gegaan naar een alternatief dat paste binnen de maatregelen van het RIVM.
Wij hebben gekeken of het mogelijk was om een tennistoernooi te organiseren, in samenwerking met TC Cash
en TC Gilze.
Helaas kunnen deze plannen ook niet doorgaan, nu de maatregelen nog verder zijn aangescherpt.
Laten we er samen voor gaan dat er snel een verbetering komt in de huidige situatie, zodat we hopelijk in het
voorjaar weer een toernooi kunnen organiseren.
Met sportieve groet,
Toernooiencommissie Sportcoaches
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