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Augustus 2019 

 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 
 

4 
 

5 
Meneer Theo jarig 

6 7 8 9 10 
Juf Ilona jarig 

11 
 

12 
 

13 14 15 
Startvergadering 

Team 

16 
 

17 18 

19 
Eerste schooldag: 

Inloop  van 08.45-09.15 

20 
hoofdluiscontrole 

21 
Mad Science  

introductieles 

22 23 24 25 

26 27 28 29 
 
 

Bezoek corsotenten 

30 
Meneer Martijn jarig 

 
Bezoek corsotenten 

31 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de informatiekalender van onze school voor het schooljaar 2019-2020. Wij verzoeken u deze kalender goed door te lezen.  
Met deze kalender willen wij u informeren over de praktische gang van zaken op onze school. 
 
Meer informatie, vooral over de inhoudelijke kant van ons onderwijs, vindt u in onze schoolgids en op de website van onze school. 
 
Op de voorzijde van de kalenderbladen zijn de vakanties en de reeds bekende activiteiten ingevuld.  
Op de achterzijde van de kalenderbladen vindt u korte informatie over de school.  
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele team van de St. Annaschool 
 
Martijn Schrauwen 
Directeur 
 
Adresgegevens van onze school 

St. Annaschool 
Berkenlaan 156 
4881 XE  Zundert 
T: 076-5973502  
E: annaschool@spoz.nl  
W: www.annaschool.nl  
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September 2019 

 

ma di wo do vr za zo 

      1 
Bloemencorso 

2 
Bloemencorso vrij 

3 
 

4 5 
 
  

6 
 

7 8 

9 
GMR vergadering 

 

10 
Informatieavond gr. 8 

i.v.m. V.O. 

11 
Juf Cindy jarig 

12 
MR vergadering 

13 14 15 
Kindercorso 

16 
 
 

Startgesprekken  

17 
 
 

Startgesprekken 

18 
Juf Ingvild jarig 

 
Startgesprekken 

19 
 
 

Startgesprekken 

20 
Juf Joyce jarig 

 
Startgesprekken 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
Jaarvergadering OV + 

OV vergadering 

25 
Kinderpostzegels 

26 
Schoolfotograaf 

 

27 
 

28 29 
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De schooltijden zijn: 

 
 
Wij adviseren de ouders de kinderen 's morgens en 's middags niet te vroeg naar school te sturen. Een kwartier voor aanvang van de lessen wordt er 
door leerkrachten gesurveilleerd. Dit gebeurt ook tijdens de pauzes. Om 08.40 uur gaat de eerste zoemer en gaan de kinderen samen met de leer-
kracht naar binnen. Om 08.45 uur beginnen de lessen. ’s Middags gaat de zoemer om 12.55 uur. Bij de groepen 1/2 luidt ’s morgens en ‘s middags de 
bel als teken dat de groep naar binnen gaat. 
 

Schoolverzuim: 
Behalve de schoolvakanties zijn er een aantal gevallen waarin het vanzelfsprekend is dat uw kind niet 
naar school kan, b.v. ziekte. Wanneer u voor uw kind een of meerdere dagen vrij wilt hebben kunt u bij 
de directie informeren of dit mogelijk is. De directie beoordeelt (eventueel samen met de leerplichtamb-
tenaar) of het verlof wettig kan worden verleend. Extra verlof moet altijd schriftelijk bij de directie wor-
den aangevraagd.  De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtamb-
tenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar handelt het dan verder af. Als het verlof wordt aange-
vraagd voor meer dan 10 dagen gaat dit de bevoegdheid van de schooldirectie te boven en moet u bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente zijn. Zie verder de schoolgids voor meer informatie. 

Groep maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 

          

1 t/m 4 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 - 12.00 
13.00 - 15.15 

08.45 – 12.00 

4 t/m 8 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 - 12.00 
13.00 - 15.15 

08.45 - 12.00 
13.00 - 15.15 
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30 
Start kinderboeken-

week 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 

7 
Dag van de leraar 

8 
 

9 
 

10 
Afsluiting kinder-

boekenweek + Kijk 
avond (18.30-19.00) 

11 
Studiedag 

(lln. vrij) 
 

12 13 

14 
Herfstvakantie 

15 16 17 18 19 20 

21 22 
hoofdluiscontrole 

23 
Inleveren kleding 

Bag2School 
 

24 
Inleveren kleding 

Bag2School 
 

25 
Inleveren kleding 

Bag2School 
Juf Irene jarig 

26 27 

28 
Ophalen kleding 

Bag2School 
 

29 30 31    

  

Oktober 2019 
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Het team: 

Groepsbezetting 2019-2020 

 

 
Directie:    Martijn Schrauwen (maandag t/m donderdag) 
IB-er:      Nicole Godrie (maandagochtend, dinsdag, woensdagmiddag en donderdag)         
Onderwijsassistente:  Marieke Antonissen (maandag) 
Ondersteuning:  Evie Roelands (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend) 
Conciërges:    Ronald Herijgers (maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) 
    Theo van Os (maandag, woensdag en donderdag van 10.00—13.00) 
 
 

1-2 A Jeanette van Gaal (maandag en dinsdag, vervanging tijdelijk door Manon van Oijen) 
Manon van Oijen (woensdag t/m vrijdag) 

1-2 B Marlies Laurijssens (maandag en dinsdag) 

Jacqueline van Kuijck (woensdag t/m vrijdag) 

3 Ingvild Diepens (maandag en dinsdag) 
Saskia Mouwen (woensdag, donderdag en vrijdag) 

4 Irene Schulten (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
Ingvild Diepens (woensdag) 

5 Joyce van Dijk (hele week)  

6 Vacature (maandag, dinsdag, woensdag) 
Lilian van Beers (donderdag en vrijdag) 

7 Ilona Nouws (maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
Nicole Godrie (maandagmiddag en woensdag) 

8 Cindy van Os (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
Nancy Konings (woensdag) 
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November 2019 

 

ma di wo do vr za zo 

    1 
Speelgoedbeurs 

2 
Speelgoedbeurs 

Juf Saskia jarig 

3 

4 
 

5 
Juf Marlies jarig 

6 7 
Kijkmiddag 3 t/m 8 

schriften kijken 
(15.15-15.45)  

8 9 10 

11 12 
 

13 14 
 

15 16 
Aankomst Sinterklaas 

in Nederland 

17 
Aankomst Sinterklaas 

in Zundert 

18 
 
 

Oudergesprekken  

19 
 
 

Oudergesprekken 

20 
 
 

Oudergesprekken 

21 
 
 

Oudergesprekken 

22 
 
 

Oudergesprekken 

23 24 

25 
 

26 
GMR vergadering 

27 28 29 30  
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Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020: 

 

Ziek/Telefonisch contact met school: 
Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd telefonisch 

(076—5973502) melden. Dit kan ook via de mail:  

annaschool@spoz.nl 

 
 
Fietsen op school 

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Tweede Paasdag 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 08 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag 

Laatste vrijdagmiddag vrij 
Zomervakantie 2020 

  
Vrije dagen: 
Bloemencorsomaandag 

Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Schoolkamp groep 8: 

1 juni 2020 

05 juli 2019 

13 juli t/m 21 augustus 2020 

  
  
Maandag 2 september 2019 

Vrijdag 11 oktober 2019 

Dinsdag 10 maart 2020 
Vrijdag 10 april 2020 
Woensdag 20 mei 2020 
22, 23 en 24 juni 2020 

mailto:Antoniusschool@spoz.nl
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2 3 
Bezoek Sint  op de  

St. Annaschool 

4 
 

5 
 

6 
Gr 1 t/m 8 uitslapen 

(09.30 op school) 

7 8 

9 
MR vergadering 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 
Kerstviering 

20 
GR1 t/m 4  ochtend 

vrij, GR 5 t/m 8  
‘s middags vrij 

21 22 
 

23 
Kerstvakantie 

 

24 
 

25 
1e kerstdag 

26 
2e kerstdag 

27 28 29 

30 
 

31 
Oudjaar 

     

  

December 2019 
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Ouderbijdrage 

In principe is het basisonderwijs in Nederland gratis. Maar naast het onderwijs organiseert onze school een aantal activiteiten, samen met de ouder-
raad. Hoewel de bijdrage dus een vrijwillig karakter heeft, hopen wij toch dat u het bedrag aan school betaalt om deze activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. Mocht de rekening niet betaald worden, dan zal met de ouders contact worden opgenomen, wat de consequenties zijn.  
 
Bijdrage ouderraad 
De ouderraad is op onze school zeer actief en organiseert, i.s.m. het team, een aantal feestdagen, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en carna-
val. Voor het schooljaar 2019-2020 is de bijdrage per kind vastgesteld op € 8,00. 
 
De  schoolverzekering 
We hebben op school een collectieve verzekering voor alle kinderen en hulpouders. Het betreft een schoolongevallenverzekering. Dat betekent dat 
lichamelijk letsel door een ongeval onder schooltijd verzekerd is. Ook vallen overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige hulp, allemaal tot 
een bepaald bedrag, onder deze verzekering. De premie die wij doorberekenen bedraagt € 1,00 U krijgt wel de mogelijkheid op eigen initiatief de 
verzekering te verhogen. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw verzekeringsagent. 
 
ANNA dag 
De ANNA dag is een feestdag voor de gehele school in het voorjaar. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw krijgen een programma op hun ni-
veau. De kosten zijn niet ieder jaar gelijk (afhankelijk van de activiteit). Verder berekenen wij in deze prijs ook nog de kosten voor de sportdag en het 
schoolfeest door. 
 
Schoolverlatersdagen 
In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Een soort afscheidskamp. Het totale bedrag is € 84,00 per kind. Sommige ouders hebben hiervoor al een 
deel gespaard afgelopen jaren. De kosten van het schoolkamp zullen opgenomen worden in de schoolrekening.  
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  1 2 3 4 5 
 

6 
Driekoningen 

Start thema 2: 
wereldgodsdiensten 

7 
hoofdluiscontrole 

8 
 

9 10 11 12 

13 
 

14 15 
 

16 
 

17 18 19 

20 
GMR vergadering 

21 
OV vergadering 

22 23 24 25 26 
 

27 
 

28 
MR vergadering 

29 
 

30 31   

  

Januari 2020 

 



 

Ouderkalender Sint Annaschool 2019-2020 

 

Gym 
 
Het bewegingsonderwijs aan de kleuters wordt in de speelzaal van onze school gegeven. De speelzaal is dit schooljaar elke dag vrij voor het bewe-
gings- en muziekonderwijs aan onze  kleuters. De kleuters gymen in hun onderkleren en op blote voeten.. Als uw kind last heeft van voeteczeem,  
willen we vragen om uw kind gymschoentjes mee te geven. 
 
De gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal "Onder de Mast". Voor de gym-lessen hebben de kinderen een gymtas nodig met daar-
in: een sportshirt (T-shirt), een sportbroekje en gymschoenen met een witte zool. 
 
De gymtijden zijn als volgt : 
Groep 3 dinsdagochtend van 10.30-12.00 uur  (bus) 
Groep 4 dinsdagochtend van 10.30-12.00 uur  (bus) 
Groep 5 dinsdagmiddag van 13.55-15.15 uur (te voet/ fiets) 
Groep 6 dinsdagmiddag van 13.55-15.15 uur (fiets) 
Groep 7 dinsdagmorgen van 08.45-10.30 uur (fiets) 
Groep 8 dinsdagmorgen van 08.45-10.30 uur (fiets) 
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Februari 2020 

 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 
 

4 5 6 7 8 9 

10 11 
 
 

12 
 

13 14 
 

15 16 

17 18 19 20 21 
Carnaval op school 

 
 

22 23 

24 
Carnavalsvakantie 

 
 

25 
 

26 27 
Juf Jacqueline jarig 

28 29  
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Klachtenregeling? 
Elk bestuur is verplicht een klachtenregeling te hebben voor behandeling van klachten die zich op een school kunnen voordoen. 
We onderscheiden een drietal soorten klachten:  
1. klachten over machtsmisbruik (inclusief seksuele intimidatie), 
2. eenvoudige klachten over de school 
3. complexe klachten over de school.  
 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtenbehandeling beschreven staat, staat op de SPOZ site: www.spoz.nl. Natuurlijk kunt u de-
ze ook inzien op de school.  Het kan zijn dat u een klacht hebt over schoolzaken, bijvoorbeeld het beloningssysteem van een leerkracht of het toe-
zicht houden op het schoolplein. Met deze klachten kunt u op school terecht, in eerste instantie bij de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet 
uit dan is er altijd de mogelijkheid overleg te plegen met de locatieleider van de school. Complexe klachten zullen behandeld worden door een inter-
ne klachten commissie. Deze commissie is samengesteld uit een lid van de bovenschoolse directie en twee vertegenwoordigers namens de ouders 
afkomstig uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).   
 
Daarnaast zijn twee leerkrachten aangesteld als interne contactpersoon. Voor onze school zijn dit: Ilona Nouws en Nicole Godrie. Hun voornaamste 
taken zijn: 
 Het optimaliseren van een veilig schoolklimaat. 

 Klachten van ouders en/of kinderen met betrekking tot seksuele intimidatie aanhoren en op een juiste wijze doorverwijzen. 

 

Naast de interne contactpersonen zijn er ook externe vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mensen van de GGD die eveneens geschoold zijn op 

het gebied van seksuele intimidatie op school. Zij kunnen samen met u als ouders nagaan welke maatregelen getroffen dienen te worden bij een ver-

moeden van seksuele intimidatie op school. U kunt bij de interne contactpersonen of bij het centraal meldpunt informeren.  Het telefoonnummer is: 

076 – 5282241. Daar wordt samen met u nagegaan wie de klacht binnen de GGD met u bespreekt. 

http://www.spoz.nl
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Maart 2020 

 

ma di wo do vr za zo 

     
 

 1 

2 
 

3 
Hoofdluiscontrole 

Kijkmiddag 3 t/m 8 
schriften kijken 

4 
 

5 6 7 8 

9 
 

10 
Studiedag SPOZ 

(alle lln. vrij) 
 

11 
 

12 13 
Goede Doelen Dag 

14 15 

16 
 
 

Oudergesprekken 

17 
 
 

Oudergesprekken 

18 
 
 

Oudergesprekken 

19 
 
 

Oudergesprekken 

20 
1e rapport mee naar 

huis 
Oudergesprekken 

21 22 

23 24 
OV vergadering 

GMR vergadering 

25 
 

26 27 28 29 



 

Ouderkalender Sint Annaschool 2019-2020 

 

Ochtendpauze 
De kinderen mogen elke morgen fruit en/of drinken meebrengen, dit wordt gezamenlijk genuttigd. Fruit graag thuis schoonmaken en de doosjes 
voorzien van de naam van de leerling. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vlak voor de pauze tijd om het fruit op te eten. Dan blijft er ook echt 
speeltijd onder de pauze over. De kleuters kennen per groep een vaste tijd om samen gezellig het fruit op te eten. Kauwgom is in de school absoluut 
verboden! 
 

Trakteren op school 
Het is natuurlijk feest als uw kind jarig is, ook op school. Wij willen u wel vragen de traktatie eenvoudig te houden. Is de traktatie te uitgebreid, dan 
nemen wij de vrijheid een deel van de traktatie mee naar huis terug te geven. Het belangrijkste moet het plezier en de aandacht voor de jarige zijn. 
Wij vragen u vriendelijk hier uw medewerking aan te verlenen.  Bij verjaardagen van de kleuters GEEN PINDA'S. 
Wij zouden het op prijs stellen als de traktatie een gezonde traktatie is. 
 
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet op school uitdelen.  
 

Schoolfoto’s 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf (donderdag 26 september ‘19). Zij maken foto’s van alle individuele kinderen, een broertjes/zusjes foto  
en een groepsfoto.  U kunt deze foto’s kopen, maar dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. 
 

Open dagen voortgezet onderwijs 
Een eerste kennismaking met scholen voor voortgezet onderwijs kan plaatsvinden op de “open dagen” die jaarlijks in januari en/of februari plaats-
vinden. Dit is niet alleen zinvol voor de leerlingen van groep 8, maar zeker ook voor de leerlingen van groep 7. Uw kind krijgt hier meer informatie 
over, maar ook in de dag-, en weekbladen vindt u de exacte data. 
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ma di wo do vr za zo 

30 
MR vergadering 

31  Juf Manon jarig 1 
 

2 3 4 5 

6 7 8 
paasvoetbaltoernooi 

 

9 10 
Goede Vrijdag 

Studiedag 
(alle lln. vrij) 

11 12 
1e paasdag 

 
 

13 
2e paasdag 

14 
 

15 
 

16 17 
Koningsspelen 

18 19 
 

20 
 

21 22 
Sportdag 

23 24 25 
 

26 

27 
Meivakantie 
Koningsdag 

28 29 30    

  

April 2020 
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G.G.D. West-Brabant 
De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door de G.G.D in de gaten gehouden. Gedurende de schoolperiode 
wordt elk kind minimaal twee keer door de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige onderzocht. U wordt tijdig ingelicht waar en wanneer het onder-
zoek gaat plaatsvinden. Ter voorbereiding op de onderzoeken ontvangt u van de G.G.D. informatiemateriaal.  
Als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt 
hiervoor rechtstreeks contact opnemen met jeugdverpleegkundige, Nicole van Bergen (06-13011731). Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 

CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, is dé plek voor kleine en grote vragen bij opvoeden en opgroeien voor alle ouders, kinderen, jongeren en jong vol-
wassenen (tot 18 jaar) uit Etten-Leur en Zundert. 
Je kunt hier terecht voor:  
-  cursus en training, zowel voor kinderen als hun ouders.  
-  kortdurende opvoedhulp 
-  jeugdhulp bij problemen die langer duren of complex zijn 
-  voor advies en hulp. 
Vanuit het CJG zijn jeugdprofessional Esther Raaijmakers en jeugdverpleegkundige 
Nicole van Bergen aan onze school verbonden.  
 
Esther Raaijmakers:   06 2496 0779 of esther.raaijmakers@etten-leur.nl 
Nicole van Bergen:  06 1301 1731 of n.bergen@ggdwestbrabant.nl 
   
CJG Zundert   Welborg 9 
    4881 CZ Zundert 
    Tel.: 076 5040159 
    info@cjgzundert.nl    www.cjgzundert.nl  
 

mailto:esther.raaijmakers@etten-leur.nl
mailto:n.bergen@ggdwestbrabant.nl
mailto:info@cjgzundert.nl
http://www.cjgzundert.nl
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Mei 2020 

 

ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 

4 
 

5 6 
 
 

7 8 9 10 
Moederdag 

11 
 

12 
Hoofdluiscontrole 

OV vergadering 
 

13 
 
 

14 15 
 

16 17 
Meneer Ronald jarig 

18 
GMR vergadering 

19 20 
Studiedag 

(alle lln. vrij) 

21 
Hemelvaart 

22 
Vrije dag 

(alle lln. vrij) 

23 24 

25 
 

26 
  
  

27 
ANNA—dag 

 

28 
MR vergadering 

 

29 
 

30 31 
1e pinksterdag 
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Hoofdluisbrigade 

 
Na iedere vakantie (zomer, herfst, kerst, carnaval en mei) worden alle kinderen gecontroleerd door de hoofdluisbrigade (de 
oudervereniging zal dit coördineren). Deze ouders controleren alle kinderen de eerste dinsdag na elke vakantie. Afwezige leerlingen worden door de 
leerkracht gecontroleerd, zodra ze weer aanwezig zijn.  Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd door de ouders tijdens deze controle dan wordt er 
direct contact gezocht met de ouders om het kind op te halen en te behandelen. Na twee weken zal er in deze groepen een her controle plaatsvin-
den.  De ouders melden na de centrale controles aan de directie welke groepen er luizenvrij zijn en waar er luizen zijn geconstateerd. De directie zal 
dit terugkoppelen naar alle groepen. 
 
Wat doen bij een melding van hoofdluis tussendoor 
 
Stap 1: Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder dient de betreffende leerkracht het hele team op de hoogte te stellen via de mail, waar-
in ook de naam van betreffende kinderen staat en tegelijkertijd een cc naar de contactpersoon van de oudervereniging  Bij constatering door de 
hoofdluiscontrole ouders komt de melding naar het team via Lia of de contactpersoon vanuit de ouderraad.  
 
Stap 2: Bij een melding van hoofdluis en/of neten mailt de leerkracht hierover naar alle ouders van de betreffende groep. Zie hierv oor de brief in 
het protocol (ouderbrief hoofdluis) 
 
Stap 3: Bij een volgende (ouder)melding in één en dezelfde groep worden de kinderen van deze groep gecontroleerd. Hiervoor kan een beroep 
gedaan worden op de hoofdluisbrigade via de oudervereniging. Bij meer dan twee leerlingen per groep zal er na twee weken een her controle plaats-
vinden in betreffende groep. 
  
Stap 4: Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders/verzorgers van het betreffende kind altijd persoonlijk of telefonisch dezelfde 
dag door de leerkracht geïnformeerd. Het kind dient dan thuis te worden behandeld.  
 
Stap 5 :Indien er behoefte aan informatie bestaat, kan de school in overleg met de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren 
waarbij de GGD informatie over hoofdluis geeft. 
 
Stap 6: Als ondanks zorgvuldige behandeling en controle hoofdluis aanwezig blijft op school, kan de leerkracht de ouders/verzorgers n aar de GGD 
verwijzen voor advies, onderzoek of een consult. 
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Juni 2020 

 

ma di wo do vr za zo 

1 
2e pinksterdag 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 
 

16 
GMR vergadering 

 

17 
Ouderbedankmoment 

 

18 
OV afsluiting 

 

19 
 

20 
 

21 
Vaderdag 

22 
Schoolverlatersdagen 
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Ouderraad 
De oudervereniging bestaat uit ouders en verzorgers die gedurende het schooljaar diverse activiteiten organiseren en begeleiden. 
Er zijn verschillende taken en werkgroepen voor grote en kleine activiteiten, zoals sport- en alternatieve dag, vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis en 
Carnaval. Wij zoeken nieuwe leden voor de oudervereniging. Vind je het leuk om betrokken te zijn bij één of meerdere activiteiten op school. Meld je 
dan aan! Wil je geen lid worden van de oudervereniging maar lijkt het je wel leuk om bij de voorbereiding van een activiteit te helpen, dan horen we 
dat ook graag. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.  Alle hulp is welkom! Voor meer informatie kun je terecht bij alle leden van de oudervereniging. 
Direct aanmelden kan ook via Nicole Broeren (damian74@ziggo.nl) of Petra Jongenelen (petrajongenelen@kpnmail.nl). 
 

 
 

De medezeggenschapsraad (MR) 
 
Onze school heeft een MR die bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De 

MR overlegt met directie en bestuur over het gebruik en onderhoud van gebouwen, de besteding van gelden, de inzet van uren en materialen, de 

vakantieregeling en nog veel meer zaken die direct of indirect te maken hebben met het onderwijs aan uw kind op deze school.  

De vergaderingen zijn openbaar en de data worden vermeld in deze kalender. Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar: 

mrannaschool@spoz.nl 

Voorzitter Nicole Broeren 

Penningmeester Annemarie de Rooij 

Secretaris Petra Jongenelen 

Leden Yvonne Roelands, Sonja Nuijten, Vanessa Boomaerts, Ine de Jong, Maartje Donkers, Eefje elst, Assiya Ouasti, Aïssa 
Hereijgers, Nathalie de Vooght, Debbie Brocatus 

mailto:petrajongenelen@kpnmail.nl
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Overblijven 
 

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt het overblijven (TSO) georganiseerd door Kober kinderlunch. Het overblijven is van 12.00 uur tot 12.45 uur. 
Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op een veilige, ontspannen en gezellige wijze kunnen overblijven. Om dit te kunnen waarborgen heb-
ben we de hal en een (overblijf) lokaal waar de kinderen lunchen. Tijdens het eten mag er gezellig met elkaar gekletst worden, kinderen mogen in 
hun eigen tempo hun eten op eten. Na het eten worden er buiten vrijblijvend sport en spelactiviteiten aangeboden waaraan de kinderen kunnen 
deelnemen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen met het overblijfspeelgoed en in de gymzaal sport en spelactiviteiten doen. 

Om het overblijven elke dag goed te kunnen laten verlopen ben ik als overblijf coördinator ,Lieke Kustermans, elke overblijf dag aanwezig van 11.30 
uur tot 13.30 uur. Daarnaast hebben we een vaste overblijfvrijwilligers team. 

Kinderen nemen hun eigen eten mee met (gezond) belegde boterhammen en daarnaast eventueel een gezonde snack zoals bijvoorbeeld: fruit, kom-
kommer, cracker, peperkoek, rijstwafel of Sultana. Er mag geen snoep en geen koeken met chocolade in de broodtrommels zitten. Wij bieden de kin-
deren melk, thee en water aan tijdens de lunch. Hiervoor nemen de kinderen een lege beker van thuis mee. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.kober.nl/overblijven. Als je jouw kind(eren) wilt aanmelden voor het overblijven, kan dit via 
https://kober.flexkids.nl/. Je kunt iedere dag op deze site tot 10.00 uur aan- en afmelden voor het overblijven. 

De kosten van het overblijven bedragen €2,75 per keer, hier zit het drinken bij inbegrepen. 

Als jouw kind een allergie heeft of medicijnen gebruikt, kan je dit invullen op de informatiekaart onder het kopje ‘overblijven’. Deze kan je vinden op 
de website www.kober.nl Ook kun je het persoonlijk aan ons doorgeven of mailen naar het bovenstaande adres. 

Om te helpen tijdens het overblijven zoeken we nog steeds vrijwilligers Heb je interesse, kom gerust een kijkje nemen tijdens het overblijven. Je 
krijgt hiervoor €9,- per overblijfbeurt en je kinderen blijven gratis over op de dagen die je als vrijwilliger komt helpen. Ook krijg je ieder jaar via Kober 
cursussen aangeboden die je kunt volgen. 

Mocht je vragen hebben over het aanmelden of overige vragen en opmerkingen, dan ben je welkom tijdens het overblijven. Je kunt ook contact op-
nemen of mailen naar overblijvenannaschool@kober.nl 

 


