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Het nieuwe schooljaar is weer gestart. We zijn blij dat we alle kinderen en ouders
weer mochten verwelkomen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Wij zijn er in ieder geval weer helemaal klaar voor om er een fantastisch schooljaar
van te maken!
Algemene zaken
• Alle oudste kinderen van het gezin hebben afgelopen week een kalender
ontvangen. De digitale kalender is te raadplegen via de app.
• Heeft u de studiedag van 23 sept. al in de agenda staan? De kinderen zijn die
dag vrij.
• Ingeschrijven voor de startgesprekken kan alleen vanavond nog (groep 2 t/m
groep 8)
• Heeft u persoonlijke wijzigingen (bv adres, telefoonnummer ect.) geef dit dan
zo snel mogelijk door aan ons, dan beschikken we altijd over de juiste
informatie. Dit kan via het ouderportaal van Parnassys of per e-mail.
• Alle nieuwbouwplannen liggen nog steeds bij de gemeente. Mochten er
nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal u hier via de gemeente van op de hoogte
worden gebracht. De gemeente is verantwoordelijk voor alle communicatie
omtrent de nieuwbouw.
Vernieuwde app
Onze schoolapp is vernieuwd!!! Het enige wat u nog even moet doen is de nieuwe
app downloaden

Door over te gaan op de nieuwe app hopen we technisch problemen in de app (zoals
dit jaar met het ziekmeldingsformulier) sneller te kunnen verhelpen.
Een groot aantal items zal u direct herkennen en zijn onveranderd, maar er zijn ook
vernieuwingen:
• Klasboek: Kon u tot vorig jaar de groep volgen op klasbord, dit hebben we nu
direct in de app gebracht via klasboek.
Als u de eerste keer inlogt wordt u gevraagd om een login aan te maken.
U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens
in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de geboortedatum van
uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. Doe dit voor al uw kinderen!
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw
spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u
vervolgens inloggen.
Als u eenmaal bent ingelogt kunt u de groep(en) van uw kind(eren)
gemakkelijk volgen.
• Ziek melden: Als u hierop drukt kunt u de groep van uw kind kiezen en het
formulier invullen. De melding komt dan direct binnen bij de leerkracht(en) van
de groep. U kunt dit formulier gebruiken in geval van ziekte en bij korte
afwezigheid, bijvoorbeeld voor een afspraak met de dokter, tandarts, ortho,
medisch specialist, consultatiebureau e.d.
Voor langere afwezigheid (één of meerdere dagen) dient u nog steeds het
verlofformulier te gebruiken.
• Formulieren: Hieronder vindt u de ideeënbus. Heeft u een idee of een
opmerking dan kan u die op deze manier gemakkelijk met ons delen.
We hopen in de toekomst meer gebruik te maken van de optie formulieren en
hierin ook andere formulieren uit te zetten.
• Documenten: Hier kunt u gemakkelijk de kalender en de schoolgids
raadplegen. We zullen hier in de toekomst ook beleidsstukken met u delen.
• MR: hier kunt u straks gemakkelijk alle verslagen van de MR teruglezen.
Daarnaast zijn we druk bezig om ook de website te vernieuwen. Deze zal binnenkort
‘live’ gaan. De informatie op de website is daarom niet meer up-to-date, we verwijzen
u daarvoor naar de app en/of de kalender.
Gouden weken
Waarschijnlijk bent u de gouden slingers al gepasseerd die bij iedere klas
opgehangen zijn. Zij staan symbool voor de “gouden weken”.
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het
begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken
van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed
pedagogisch klimaat in de klas en het aangeven van heldere grenzen met het oog op
het welzijn van alle leerlingen. We werken hieraan d.m.v. energizers,
samenwerkingsvormen, groepsspelletjes en niet te vergeten onze Kanjer methode.
Verrijking op de Anspach
Op de Anspachschool zijn verschillende niveaus van verrijking. In de praktijk houdt
dit in dat leerlingen die dit nodig hebben in de klas aanvullende of vervangende
leerstof aangeboden krijgen. Voor leerlingen die behoefte hebben aan een ander

aanbod kan een plaats op het Breinplein wenselijk zijn. Eén keer per week, op
maandagochtend, wordt hier 45 minuten gewerkt aan vaardigheden die binnen
wereldoriëntatieonderwerpen aangeboden wordt. De kinderen op het Breinplein
worden op dit moment begeleid door twee enthousiaste ouders, onder begeleiding
van juf Anneke.
We zijn op zoek naar nieuwe ouders die het leuk vinden om de leerlingen op het
Breinplein te begeleiden.
Bent u die persoon? Stuur een mailtje naar juf Anneke of loop even binnen op
maandag, dinsdag of woensdag.
Gezonde school
Ook na de vakantie gaan we weer gezond van start. We willen u dan ook vragen uw
kind fruit en/of groente mee te geven als pauze-hap. Voor ieder kind is er een
bekertje in de klas aanwezig zodat ze in de klas water kunnen drinken.
Is uw kind jarig en wilt u trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties,
waarbij een beetje zoetigheid is toegestaan. Wees u ervan bewust dat geheel
ongezonde traktaties (zoals chips, snoep, cakejes) met de kinderen mee naar huis
worden gegeven. In de kalender kunt u alle afspraken rondom de gezonde school
nalezen.
We hebben ons weer ingeschreven voor het groente- en fruitproject. Het is nog even
afwachten of we hiervoor ingeloot worden.
Swim to fight cancer
Meester Matthieu Verlinde (groep 6) vertegenwoordigt samen met juffrouw Ingrid
Severijns-Heijkant (peuterplusgroep) onze school in het PCPO zwemteam. A.s.
zondag (1 sept) gaan zij het water in voor dit belangrijke zwemevenment om geld op
te halen voor kankeronderzoek. https://www.fightcancer.nl/fundraisers/PCPOMidden-Brabant/swim-to-fight-cancer-breda
Wilt u hen steunen, dan kan dit via de onderstaande link:
Vele kleintjes maken één grote, want iedere euro telt!
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/matthieuverlinde
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/ingridseverijns
Schoolreis
Op donderdag 24 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 0/1 en 2 gaan naar Kidswonderland. De groepen 3 t/m 5 brengen een
bezoek aan Plaswijckpark en groep 6 en 7 gaan naar de Efteling.
Even voorstellen…
Kinderstralen heeft een nieuwe coördinator, te weten Bianca Oomens ze is te
bereiken via: biancakinderstralen@gmail.com

Zowel juf Marloes als juf Debby zijn in de zomervakantie bevallen
van een prachtige dochter. Iedereen maakt het goed!

Lena Theeuwes dochter van juf Marloes
en Michiel
en
Hanne Esmee van Agtmaal, dochter van
juf Debby en Koen

Recent zijn Vicky Drost, Meike van Riel en Jeffry van Dongen tot de Ouderraad (OR)
toegetreden. Hieronder stellen ze zich graag aan jullie voor.
Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Vicky, opgegroeid in
Dongen. Na een aantal jaar in Utrecht te hebben
gewoond, vorig jaar weer terug verhuisd naar Brabant.
Samen met Han en onze kinderen Tijs (groep 3) en Julie
(groep 2) wonen we hier met veel plezier. Omdat ik me
graag wil inzetten voor school, heb ik me aangemeld voor
de OR. Op naar mooie events komende jaren waar ik met
plezier bij ga helpen!

Hoi! Ik ben Meike van Riel, nieuw lid van de OR. Geboren en
getogen in Dongen. Samen met Noël heb ik twee zoons,
waarvan de oudste (Kobe) vorig jaar gestart is op de
Anspachschool. Afgelopen jaar heb ik veel kunnen helpen bij het
afscheid van Ans en dat beviel eigenlijk prima, vandaar dat ik me
aangemeld heb voor de OR. Hopelijk maken we van iedere
activiteit iets moois voor alle kids!
Hoi als vader van Jasmijn (groep 5), Amber (groep
3) en Florian (over 4 jaar ;-) vind ik het leuk en
gezellig om een bijdrage te leveren aan de diverse
activiteiten welke de OR gedurende het schooljaar
op de J.J. Anspachschool zal organiseren. Ik woon
al 39 jaar met veel plezier in Dongen en sla graag
een balletje bij T.C. Bas Dongen, een rondje
hardlopen en in de winter lekker binnen fitnessen bij
de Vennen. Daarnaast geniet ik met volle teugen
van onze enthousiaste meiden en van onze lieve
kleine man.

