Ouderinfo
KBS St. Anna
December
2018

Belangrijke data:

Jaargang 2018-2019 Nummer 5

20 december
22 december t/m 6 januari
07 januari
22 januari
23 januari
30 januari
01 februari

kerstviering 13.00 uur
kerstvakantie
eerste schooldag in 2019
MR 19.30 uur
Opening Nationale Voorleesdagen
Studiedag leerkrachten; alle leerlingen vrij
Sluiting Nationale Voorleesdagen

Vanuit de directie
En dan is het ineens alweer december en staat het nieuwe jaar voor de deur… Wat gaat de tijd toch snel! Een
mooi moment om even terug te blikken op de ontwikkelingen op onze school sinds de zomervakantie. Na het
afscheid van Miranda, Arie, Evy en Ankie zijn wij, samen met Kees en Karlijn, als nieuwe gezichten op school
terecht gekomen. Het was even zoeken en aftasten, maar al snel was het nieuwe team op elkaar ingewerkt. Als
nieuwkomer voel je jezelf erg snel thuis binnen de Sint Anna en de MFA!
Binnen Stichting Nuwelijn zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met de inhoud van het nieuwe
strategisch beleidsplan. Dat beleidsplan geldt als een basis voor ons eigen school- en jaarplan. Momenteel
werken we op schoolniveau aan het opstellen van het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. Hierin
worden het team en de MR nauw betrokken.
In oktober hebben we met de leerkrachten van onze school een vergadermiddag gehad met de collega’s van de
Drie Musketiers uit Hulten. Alle collega’s hebben dit als zeer waardevol ervaren, omdat ze nu ook eens met
leerkrachten konden sparren die eenzelfde combinatiegroep draaien op een vergelijkbare kleine school. Dit is
iets wat we de komende maanden zeker nog een aantal keer zullen gaan organiseren.
Eind november hebben alle ouders, leerkrachten en kinderen van groep 5 t/m 8 de tevredenheidspeilingen
ingevuld. Het is mooi om op die manier een beeld te krijgen hoe de school wordt ervaren vanuit de
verschillende perspectieven. Vanuit de peilingen zijn een aantal aandachtspunten duidelijk naar voren
gekomen. Die zullen we binnenkort met het team en de MR gaan bespreken, om ze vervolgens te verwerken in
ons nieuwe schoolplan. zo wordt dat een plan dat gedragen wordt door alle betrokkenen. Bij deze nogmaals
heel erg bedankt voor alle geleverde input.
In november hebben we ook Niels Brans, de bestuurder van Stichting Nuwelijn, op bezoek gehad op de Sint
Anna. We hebben hem een presentatie gegeven over onze school. Een aantal punten vanuit de peilingen
kwamen ook daarin als belangrijke gespreksonderwerpen naar voren. Al met al een duidelijk beginpunt voor
ons om het beleid van de komende tijd op te gaan afstemmen. We zullen u hiervan op de hoogte houden
middels de nieuwsbrief.
We kunnen ook met veel trots terugkijken op de drukbezochte en succesvolle Kerstmarkt van afgelopen
vrijdag. In samenwerking met de SVM (Senioren Vereniging Molenschot) stond er een prachtig ingerichte
Kerstmarkt, waar vele lokale partijen bij betrokken waren. Mooi om te zien dat het hele dorp uitgelopen was
om een kijkje te komen nemen. Het precieze bedrag moeten we nog tellen, maar waarschijnlijk hebben we
ruim €400 opgehaald voor ons goede doel Stichting Tess! En heeft u de mooie nieuwe schoolvlag ook zien
staan?
Dan rest ons nu u allen alvast een hele fijne feestdagen toe te wensen en een gelukkig 2019. Dat het een mooi
jaar mag worden voor ons allen op de Sint Anna.
Groeten,
Jeroen Sterk & Joyce de Vet
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Activiteiten vanuit de parochie Kerstmis 2018
Op 17 december komt om 13.00 u Pastor Edith naar school om te vertellen over Kerstmis en het
Driekoningenfeest. Zij vertelt dan ook over de traditie om verkleed als Koningen langs de deuren te gaan om te
zingen en te collecteren voor een goed doel. Omdat het met Driekoningen nog vakantie is, worden deze
middag al meteen de collectebussen uitgedeeld. Het goede doel waarvoor gezongen wordt is “De Verre
Vriendjes van Namibië”.
Op maandag 24 december Kerstavond is er om 19.00u een Eucharistieviering in de kerk. Het is een
kindvriendelijke viering en de muziek zal verzorgd worden door Estrellita.
Op 25 december eerste Kerstdag begint om 11.45u het Kindje Wiegen. Vanaf 11.30 u is de Kerk open en
worden vooral de gezinnen met kleine kinderen verwacht. Deze korte viering heeft als thema “Droom van een
kind!”. Er is een optocht met lichtjes door de kerk en een kort kerstverhaal wordt verteld om de geboorte van
Jezus te vieren. Iedereen is natuurlijk van harte welkom!
Driekoningen 2019
In onze Kerk vieren we Driekoningen op zaterdag 5 januari a.s. in plaats van op 6 januari.
Om 19.30u staat de deur van onze Annakapel wijd open! De kinderen die deze middag of al eerder - voor de Verre Vriendjes van Namibië hebben gecollecteerd worden daar
hartelijk ontvangen. Onder begeleiding sluiten ze aan bij de wekelijkse viering in de
Annakerk. Na afloop hiervan wordt de opbrengst van hun collecte geteld en is er
chocomel en iets lekkers.
Vervolgens krijgen de kinderen te horen wat hun inzet heeft opgeleverd. Pater Martin van
der Avoird kan met de opbrengst veel goede dingen doen voor de kinderen in het arme
Namibië. Fijn dus wanneer u kind ook wil mee doen!
Wij wensen u alvast een mooie Kersttijd toe en heel graag tot ziens.
Parochiecommissie Anna Molenschot.

Inzameling Voedselbank
Hallo ouders,
Ik ben Björn en zit in groep 7. Ik ben ook lid van de Jeugdgemeenteraad.
Daar is het idee in mij opgekomen om voedsel in te gaan zamelen voor de
Voedselbank. Na de kerstvakantie mag u eten mee naar school nemen
voor de Voedselbank. Ik ga ook een presentatie maken voor de hele school
zodat de kinderen weten wat de voedselbank is en waar het eten naar toe
gaat. Wilt u a.u.b. alleen houdbare dingen inzamelen? Je mag tot 23
januari voedsel inleveren, dat zou ik heel fijn vinden! :-)
Groetjes Björn

Cultuur educatieve activiteiten voor alle groepen
11 januari

zullen muzikanten en een actrice van Philharmonie Zuid Nederland
de voorstelling Radio Walvis spelen op het podium van de Molenwiek
voor groep 3-4-5. Ook andere scholen uit de regio zullen aansluiten.

28 jan.
t/m 22 febr.

gaan wij schoolbreed aan de slag met het thema Kunst, in alle groepen
zal er deze weken volop aandacht zijn voor kunst: zien, voelen, beleven…….

29 januari

groep 4 t/m 8 bezoekt het Rijksmuseum en volgen allemaal een museumles: Proef de Gouden
Eeuw en Sporenonderzoek naar Rembrandt. Het vervoer wordt geregeld per bus.
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31 januari

groep 1-2-3 gaat op school creatief aan de slag met portretten tijdens de workshop Wie ben
ik? onder leiding van een docente van de Kunstklas.

6 februari

bezoekt groep 1-2-3 Het Noordbrabants Museum en volgt de museumles Hoe maak je echte
kunst? Voor het vervoer naar het museum zullen wij t.z.t. een beroep doen op ouders, dus zet
u alvast deze datum in uw agenda!

14 februari

bezoekt groep 6-7-8 de tentoonstelling Ja, Natuurlijk in de steenfabriek in Gilze. Aan deze
tentoonstelling zijn ook voorbereidings-en verwerkingsworkshops verbonden die in de eigen
klas zullen plaatsvinden. De tentoonstelling en workshops zijn tot stand gekomen in
samenwerking met de culturele aanbieders Kunstloc en Snens. De organisatie van het vervoer
naar Gilze zal t.z.t. bekeken worden.

We hebben weer van alles gedaan 
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