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Vol verwachting klopt ons hart…. zou het Sinterklaas lukken om ook dit jaar weer op
de Anspachschool te komen? We hopen natuurlijk van wel en wachten vol spanning
af. Dinsdagochtend verzamelen we eerst in de klassen en zullen de Sint daarna
opwachten op het parkeerterrein. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.
Het parkeerterrein zal deze ochtend i.v.m. de aankomst van Sint voor een gedeelte
afgesloten zijn.
Ouderportaal Parnassys
Sinds de nieuwe update in Parnassys, een paar weken geleden, zijn er veel ouders
die alleen nog maar absenties kunnen inzien in het ouderportaal en geen cijfers.
Dit is een fout in het systeem, door Parnassys wordt er hard gewerkt om dit te
verhelpen. Het kan helpen door in te loggen op een desktop, in veel gevallen zijn de
cijfers dan wel in te zien. Ga daarvoor naar https://ouders.parnassys.net
Ouders die hun wachtwoord voor het ouderportaal vergeten zijn kunnen via de knop
‘wachtwoord vergeten’ een nieuwe wachtwoord aanvragen. Daarvoor heeft u wel uw
gebruikersnaam en het mailadres dat daaraan is gekoppeld nodig.
Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn en/of het systeem geeft aan dat de
combinatie niet klopt. Stuur dan even een e-mail naar
dineke.vanengelen@pcpomiddenbrabant.nl dan zorg ik ervoor dat u een nieuw
wachtwoord krijgt. Houdt uw mailbox dan wel in de gaten, sinds de nieuwe update is
de link om het wachtwoord te resetten nog maar één dag geldig.
Kerst
Over een aantal weken is het alweer Kerst en ook dit jaar is de school bezig met het
neerzetten van een mooie kerstviering. Deze kerstviering zal plaatsvinden op
donderdagmiddag 20 december met een uitgebreid programma in de Cammeleur.
Op donderdagmiddag worden de kinderen, op de
normale tijd, verwacht op school. Vervolgens
lopen wij met alle groepen richting de
Cammeleur. Wij willen u vragen om uw kind om
15.15u bij de Cammeleur op te halen. U kunt
buiten wachten, wij zullen de kinderen daar bij u
afleveren. Mocht uw kind na schooltijd naar een
naschoolse opvang gaan, dan zorgen wij dat zij
daar veilig naartoe worden gebracht. Wij krijgen
van de naschoolse opvang een lijst van kinderen
die daar naartoe gebracht moeten worden.

Voor één onderdeel van het middagprogramma van de bovenbouw, de Kerstbingo,
zijn we opzoek naar leuke attributen die ingezet kunnen worden als prijsjes. Heeft u
thuis nog apparaten, speelgoed, spelletjes of andere leuke dingen waar u niks mee
doet, dan zijn we opzoek naar uw spullen! Deze kunt u afgeven bij juf Maud of
meester Matthieu. Mocht het zijn dat uw spullen uiteindelijk niet weggeven worden
tijdens de Bingo, dan worden deze geschonken aan het goede doel.
Schoolschaatsen
Op vrijdagochtend 21 december mogen we weer gaan schaatsen bij DongenIce.
Van 10.00u tot 11.00u is de baan gereserveerd voor groep 1 t/m 4 en van 11.00u tot
12.00u voor de kinderen van groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dag vrij, maar wel van harte uitgenodigd om
te komen schaatsen. Dit uiteraard onder begeleiding van een ouder. Wilt u komen
schaatsen met uw kind geef dit dat aan bij de leerkracht. De week na sinterklaas zal
op elke klasdeur een intekenlijst komen te hangen. Zo weet de organisatie met welke
aantallen ze rekening moeten houden. U kunt die dag (tussen 10.00u en 11.00u)
rechtstreeks naar de schaatsbaan komen.
De kinderen van groep 3 en groep 4 zullen samen met de leerkracht lopend naar
DongenIce gaan en daarna weer terug naar school. De week na sinterklaas zal op
de deur van de groepen 3 en 4 ook een intekenlijst hangen, maar dan met de vraag
welke ouders willen assisteren met het schaatsen. U zult snappen dat ze u hulp goed
kunnen gebruiken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan samen met de leerkracht naar de schaatsbaan.
We willen de ouders vragen of zij de kinderen tussen 11.45u en 12.00u willen
ophalen bij de schaatsbaan of aan de leerkracht door willen geven als ze zelfstandig
naar huis mogen.
Aan het schaatsen zijn voor ouders en kinderen geen kosten verbonden. De
kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen (noren zijn niet toegestaan), maar
zijn ze niet in het bezit van eigen schaatsen dan is er de mogelijkheid om de
schaatsen kosteloos te lenen. Wel is het verplicht om handschoenen te dragen,
anders mogen de kinderen het ijs niet op.
Kinderstralen
De afgelopen maanden hebben we weer met veel plezier de
overblijf mogen organiseren. Het bieden van een veilige en
vertrouwde omgeving waarin kinderen vooral zichzelf mogen
zijn. We hebben heel wat afgeknutseld, heerlijk buiten
gespeeld en geluncht met zo nu en dan een heerlijke tosti
tussendoor.
De december maand krijgt uiteraard een feestelijk tintje mee.
De kinderen gaan o.a. oefenen om hun pietendiploma te
halen, kerstkaarsjes knutselen voor in de kerstboom en nog
veel meer.

Overigens kunt u al dit soort activiteiten, de laatste nieuwsberichten en actuele foto’s
terugvinden op mijn.kinderstralen.nl We willen u van harte uitnodigen eens in te
loggen en de foto’s, activiteiten en nieuwsberichten te bekijken.
Het team van Kinderstralen wenst u heerlijke feestdagen toe en een gelukkig nieuw
jaar!
Met vriendelijke groet,
Nancy Beukinga, coördinator (06- 39 11 85 46)
Femke Sierksma, Regiomanager (06 – 38 82 21 18)

Typecursus op school
voor de groepen 6, 7 en 8
Op donderdag 14 maart 2019 start op onze school een klassikale typecursus voor de
groepen 6, 7 en 8. Deze wordt gegeven door ‘Typetuin’. Je kind leert tijdens deze
cursus blind typen met tien vingers. De cursus duurt 13 schoolweken waarin 8
klassikale typelessen plaatsvinden. Daarnaast zijn er 5 thuisstudie-weken via
Typetuin online.
Vroegboekkorting
De cursus kost normaal € 175,-, maar als je je kind voor 2 januari 2019 opgeeft krijg
je € 25,- korting. Voor het cursusgeld krijgt je kind les van een professionele
typecoach, een leenlaptop van Typetuin voor tijdens de lessen, stickers om thuis je
toetsenbord mee af te plakken, het type-examen, gratis herexamens en een jaar lang
toegang tot de (leuke en uitdagende!) online leeromgeving van Typetuin.
Start cursus: 14 maart 2019
Locatie: J.J. Anspachschool
Tijd: 15.30-16.30 uur

Snel aanmelden
Er kunnen maximaal 18 kinderen meedoen, dus schrijf je kind(eren) snel in.
Aanmelden doe je rechtstreeks via www.typetuin.nl. Ga naar aanmelden > kies
klassikaal > locatie > JJ Anspach >schrijf in.
Voor meer informatie over de cursus kijk je op www.typetuin.nl/klassikaal

Mediatheekouders
Zoals jullie misschien al wel eens gezien hebben, is op woensdagochtend de grote
hal druk bezet met hardwerkende kinderen en de “mediatheekmoeders”.
Deze ochtend werken de kinderen tot 09.30 uur hard aan hun werkstuk. In groepjes
van 3 worden ze begeleid door één van de moeders. (dit zou in de toekomst ook best
een vader mogen zijn) De kinderen kiezen a.d.h.v. een boekje hun onderwerp. Dit
boekje gaan ze in hun eigen woorden vertalen naar een werkstuk. De hoofdtaak van
de ouder is het helpen van de kinderen met het samenvatten. “Wat is de kern van het
gelezen stuk tekst en hoe ga ik dat opschrijven om zo tot een mooi eindresultaat te
komen?” Momenteel zijn we met 3 ouders. (Wiens kinderen al in een hogere groep
zitten of zelfs al van school zijn.) Dat is eigenlijk te weinig en we kunnen de kinderen
niet de aandacht geven die ze verdienen. Daarom zijn we (dringend) op zoek naar
versterking. Dus lijkt het je leuk om de kinderen van de huidige èn toekomstige groep
6 te begeleiden, laat dit dan weten aan meester Winfried of juf Paula van groep 6. Je
mag natuurlijk ook van de mediatheekmoeders aanspreken. Nu begeleiden wij de
kinderen elke week, maar met meerdere ouders zouden we kunnen rouleren.
Wij hopen op een grote respons!! Natascha, Dorien en Joyce
Familie de Jonge
Namens familie de Jonge willen we de volgende link met jullie delen:
https://www.gofundme.com/jenndejonge
De moeder van David (gr. 8a) Tiddo (gr. 7) Estelle (gr. 3) en Hester (gr. 2a) is ziek en
kan in Spanje worden behandeld. Hiervoor zijn ze een actie gestart, mocht u deze
actie willen ondersteunen dan kan dat via bovenstaande link.

