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Met de boekenmarkt op 10 oktober hebben we samen het prachtige bedrag van
€ 312,40 opgehaald. Iedereen hartelijk bedankt!!
Vanaf a.s. woensdag kunt u weer inschrijven voor de oudergesprekken van
donderdag 15 november en maandag 19 november. Inschrijven doet u via de
Anspach-app onder de knop ‘plan je gesprek’. Daar kunt u met de naam van uw kind
en de geboortedatum (bv. 01-10-2011) inloggen om een gesprek te plannen.
Dit kan vanaf 19.00u. Ouders met 3 of meer kinderen kunnen a.s. woensdag al vanaf
14.30u inschrijven. U heeft tot woensdagochtend 14 november de tijd om u in te
schrijven voor de gesprekken.
Even voorstellen – nieuw op school
Mijn naam is Kirsten Smulders, ik ben 22 jaar oud en woon in Dorst.
Dit schooljaar
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om leuke dingen te
doen. Ook lees ik graag boeken en ga ik lekker naar buiten om te
wandelen of te fietsen. Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen
een leuk en gezellig schooljaar van te maken. Mocht u nog vragen
hebben, kom dan gerust naar me toe om ze stellen.

Ik ben Priscilla van den Kieboom en woon in Dongen. Daar woon ik
met mijn man en kinderen (Milan 7, Quint 4 en Vigo 1 jaar oud), zelf
ben ik 36 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk creatief bezig te zijn,
een lekker stukje te wandelen of om met vrienden iets af te spreken.
De afgelopen twaalf jaar heb ik binnen Stichting Initia gewerkt in
verschillende groepen. Ik wilde graag een andere uitdaging aangaan
en ben per 22 oktober gestart als vaste invalkracht binnen
Basisschool Anspach en De Vijf Eiken op maandag, dinsdag &
woensdag. Ik hoop jullie snel eens te zien.
Schoolfruit
Volgende week dinsdag 13 nov. gaat het schoolfruit-project weer van start.
Dit betekent dat de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit van school
krijgen. U hoeft in principe die dagen dus niets mee te geven voor de ochtendpauze.
Op maandag en vrijdag mag u zelf iets gezonds bedenken.
Voor het weekend krijgt u te horen welk fruit en/of groente voor de week erna op de
planning staat. U kunt aan de hand daarvan zelf inschatten of u ander fruit mee wilt
geven. We hopen weer met veel fruit en groentes kennis te mogen maken!

We vinden het fijn om te zien dat er zoveel ouders hun best doen voor een gezonde
traktatie. De afspraak hierover is: bestaat een traktaties voor de helft uit iets gezonds,
dan mag deze opgegeten worden in de klas. Wilt u iets ongezonds trakteren, houdt u
er dan rekening mee dat we dit met de kinderen mee naar huis geven.
Week van de mediawijsheid
In de week van 16 november t/m 23 november vindt de week van de Mediawijsheid
plaats. Op de Anspachschool willen we hier graag in alle groepen aandacht aan
besteden. De kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld vol met media. Een
wereld waarin je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis
te gaan. Waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren.
Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook risico’s, van cyberpesten tot
aan nepnieuws. De manier waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote
maatschappelijke gevolgen hebben. Hierover moeten we met elkaar in gesprek
gaan, dat zal in alle groepen gebeuren door het aanbod van verschillende
activiteiten.
In de groepen 0-1 en 2 zullen de kinderen leren wat media is en komen er digitale
prentenboeken aan bod. De groepen 3 en 4 zullen leren welke media je waarvoor
gebruikt en de wereld van reclame induiken. Groep 5 krijgt de kans om een ‘Diploma
Veilig Internet’ te verdienen. Groep 6 leert alles over hoe je jezelf laat zien op internet
en hoe dat terug te vinden is. Groep 7 gaat het spannende ‘Mediamaster spel’
spelen. Als laatste onderwerp hebben we cyberpesten, hier zal groep 8 alles over
leren.
Het is belangrijk om hier thuis ook over in gesprek te blijven, om de kinderen te
begeleiden en voor te bereiden op een mediawijze toekomst
Sinterklaas kapoentje, dit jaar 's avonds het zetten van het schoentje
Dit jaar een gehele nieuwe activiteit op de Anspachschool, namelijk hét pyjama
zingen. Op donderdagavond 29 november van 18.30 uur tot 19.00 uur is er de
mogelijkheid voor uw kind om geheel vrijblijvend op school zijn/haar schoen te
komen zetten. Deze avond kijken we gezamenlijk de aflevering van het
Sinterklaasjournaal, worden er liedjes gezongen en zetten we onze schoen. Wie
weet krijgen we deze avond ook nog bezoek... U als ouder kunt onder het genot van
een kopje koffie of thee op school op hen wachten. Deze avond kunt u vanaf 18.15
uur binnenlopen om uw kind in de klas af te zetten, zodat we om 18.30 uur kunnen
starten. Mocht uw kind deze avond niet aanwezig zijn, dan kan het kind overdag een
schoentje afgeven bij de leerkracht, die er 's avonds voor zorgt dat de schoen toch
gezet wordt. Hopelijk tot dan!
Dit jaar worden in de groepen 5 t/m 8 weer surprises gemaakt. Na het succes van de
tentoonstelling van vorig jaar, worden de surprises ook dit jaar weer tentoongesteld
en wel op maandag 3 en dinsdag 4 december. De kinderen leveren hun surprise op
vrijdag 30 november op school in. Na de tentoonstelling zullen wij op woensdag 5
december de surprises aan elkaar overhandigen.
Natuurlijk willen wij dit jaar Sinterklaas weer ontvangen op onze school. Wij hebben
al van hem doorgekregen dat hij op dinsdag 4 december een plekje voor ons vrij
heeft gemaakt in zijn agenda. De roddel gaat dat hij dit jaar wel op een hele
bijzondere wijze bij ons arriveert. Hopelijk horen wij hier snel meer over!

Mixwerken
Afgelopen week zijn wij schoolbreed begonnen met het werken in gemixte groepen
tijdens CREA-lessen. De gemixte groepen zullen bij verschillende leerkrachten acht
creatieve activiteiten doorlopen. Deze activiteiten lopen uit van drama lessen tot
creatief werken met hout, elke leerkracht biedt een aparte vaardigheid aan. De
kinderen van groep 0 tot en met 2, groep 3 tot en met 5 en groep 6 tot en met 8 zitten
gemixt bij elkaar in de klas. Op deze manier willen wij de kinderen laten kennis
maken met de voordelen van heterogene groepen. Ontzettend leuk om nieuwe
vriendschappen te sluiten en kinderen van een andere leeftijdsgroep te helpen.
We zijn pas net begonnen, maar het is nu al een creatief feestje.

