
 

Betreft: Nieuwsbrief Anna van Buren 

Datum: 30-05-2022 

Agenda 

6 juni  Tweede pinksterdag 

10 juni Studiedag personeel kinderen vrij 

13 juni Studiedag personeel kinderen vrij 

11 juli Wisseluurtje (kennismaking nieuwe leerkracht voor het komende schooljaar) 

14 juli  Laatste schooldag 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 
 
Het is bijna juni en op school zijn we druk bezig met de ’afronding’ van het huidige schooljaar en zijn we 
al een heel eind onderweg met de planning en organisatie richting het komende schooljaar. In de week 
na de geplande studiedagen op 10 en 13 juni zullen we de studiedagen voor het volgende schooljaar 
definitief plannen. En zullen we ook een heel eind zijn met de invulling van de formatie. Deze is 
ondertussen cijfermatig klaar. Komende periode zullen we de leerkrachten in de onderwijsteams 
puzzelen waarna de leerkrachten aan hun (eventuele) nieuwe groepen worden gekoppeld. Als dit gelukt 
is zullen we dit uiteraard met u communiceren.  
 
Namens de vrijwilligers van RoombeekVerbindt 
We hebben er te lang op moeten wachten, maar dit jaar is het toch echt weer de bedoeling; De 
PinksterPretMarkt op tweede Pinksterdag 2022 in het Lonnekerbeekpark in Roombeek!   
Al jarenlang is de PinksterPretMarkt een fenomeen in de wijken Roombeek, Mekkeltholt, Deppenbroek 
en ver daarbuiten. Een geweldig leuk uitje voor de kinderen; een kleedjesmarkt met een dikke plus; 
kramen, springkussens, schminken, sport, muziek en ander vertier voor vooral onze jongste 
wijkbewoners. Neem vooral eens een kijkje op Facebook bij Roombeek Verbindt voor meer beeld en 
geluid bij de markt.  
Enthousiaste bezoekers maar ook kleedjes leggers kunnen de facebookpagina in de gaten houden voor 
nadere informatie.  
We hopen op deze buur verbindende dag ook u en uw kinderen terug te zien!  
Roombeek Verbindt is een stichting die als doel heeft verbinding in de wijk(ken) Roombeek, Mekkeltholt 
en Deppenbroek te realiseren. 1 van de initiatieven is de PinksterPretMarkt. De Stichting kent een 
bestuur van buurtbewoners en de PinksterpretMarkt wordt eveneens door vrijwilligers uit de buurt 
georganiseerd.   
 
Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink 
Directeur CBS Anna van Buren  
Enschede 


