
 

Betreft: Nieuwsbrief Anna van Buren 

Datum: 23-06-2022 

Agenda 

6 Juli Musical groep 8a 

7 juli Musical groep 8b 

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

14 juli  Laatste schooldag (programma volgt) 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 
 
Formatie 

Op dit moment zijn we hard bezig om de laatste gaten in de formatie te dichten. Dat gaat langzaam maar de 
verwachting is wel dat het in de loop van komende week is opgelost. Wat vaststaat is dat Juf Janet (ivm een 
verhuizing) ons aan het einde van het schooljaar gaat verlaten. Daarnaast heeft ook juf Julinde een nieuwe 
uitdaging gevonden in het voortgezet speciaal onderwijs dus zal ze het komende jaar niet meer werkzaam 
zijn op de Anna van Buren.  

Daartegenover staat dat we ons team komend jaar gaan verstreken met: Juf Fiona (5 dagen), meester Robin 
(5 dagen), juf Lotte (3 dagen) en juf Evelien (2 dagen). Daarnaast zal juf Martine (2 dagen) het stokje van Juf 
Sylvia overnemen.  

Op 11 juli van 13.00 uur tot 13.45 uur zullen de leerlingen kennismaken met hun nieuwe leerkracht.  

Studiedagen 2022-2023 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we met u het vakantie rooster voor het komende schooljaar 
gecommuniceerd. In overleg met de MR zijn de studiedagen voor het volgende schooljaar vastgesteld op; 

• Vrijdag 23 september 2022 
• Woensdag 5 oktober 2022 
• Dinsdag 8 november 2022 
• Donderdag 16 februari 2023 
• Dinsdag 11 april 2023 
• Vrijdag 16 juni 2023 
• Maandag 19 juni 2023 

 
 

 



Afgelopen studiedagen 

De afgelopen 2 studiedagen hebben we als team weer mooie stappen kunnen zetten. Zo hebben we met z’n 
allen de kennis rondom ons meerbegaafdheidsprotocol weer opgefrist, hebben we een presentatie gehad 
van DIA (leerlingvolgsysteem), hebben we aan teambuilding gedaan, en hebben we grote stappen gezet met 
plannen maken voor het komende schooljaar. Deze studiedagen zijn dus voor ons erg waardevol. 

Verkeerssituatie rondom de school 

De laatste tijd valt het op dat er rondom de school weer veel gefietst op plekken waar niet gefietst mag 
worden. Dit levert gevaarlijke situaties op. We zouden u vriendelijk willen vragen om niet te fietsen op 
plekken waar het niet mag. Als we met elkaar hier zorg voor dragen dan komen we een heel eind!  

Bijlessen buitenschool 

Van verschillende ouders horen we dat er door leerlingen bijlessen worden gevolgd na schooltijd. Dat is 
natuurlijk prima maar we zouden het fijn vinden dat de leerkracht hiervan op de hoogte is. Dan kunnen we 
hierover eventueel afstemmen om het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink 
Directeur CBS Anna van Buren  
Enschede 


