Nieuwsbrief 1, 2022-2023

Kalender september/Oktober
Datum:
08-09-2022
23-09-2022
30-09-2022
05-10-2022
17-10-2022

Activiteit
Gezamenlijke ouderavond
Studiedag leerlingen vrij
Start activiteit (nadere informatie volgt)
Studiedag leerlingen vrij
Herfstvakantie

Datum; 12-09-2022
Beste ouders van de Anna van Buren,
De eerste twee weken van het schooljaar
zitten er weer op. De klassen zijn weer
goed opgestart en we hebben een mooie
gezamenlijke ouderavond achter de rug. Ik
kijk daar met een heel goed gevoel op
terug. Er is in de klassen verteld wat er het
komende jaar gedaan gaat worden en in
het algemene gedeelte in Prismare hebben
we een toelichting kunnen geven op de
algemene zaken en beleid van de school.
Extra leuk was het dat zowel de MR als de
OR van de school een gedeelte van de
avond voor hun rekening hebben genomen.
Wat centraal stond deze avond was het
woord SAMEN. Samen met u en met de
kinderen kunnen werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Samen zijn we in
staat om de leerlingen een mooie en zinvolle schooltijd te bezorgen wat kan zorgen
voor een mooie basis voor later.
Zoals aangegeven tijdens het algemene gedeelte werken we op de Anna van Buren
vanuit een onderwijskundige Visie. Deze is vastgelegd in het schoolplan 2019-2023.
Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar een organisatorische visie ontwikkeld (en
ingevoerd) om de inhoud van het schoolplan goed uit te kunnen voeren. Op korte
termijn kunt u concrete ontwikkelingen verwachten op de onderwerpen uit het
schoolplan;

-

Leesonderwijs
Wereldkunde (zaakvakken, onderzoekend en ontwerpend leren, burgerschap)

Tijdens de ouderavond hebben we ook een aantal onderwerpen aangestipt waar we
het komende jaar met elkaar graag slagen in willen maken. Hierover zoeken we
uiteraard afstemming met de MR van de school, maar we zouden het ook waardevol
vinden om hier in een breder kader met u over te spreken. Daarom zullen we
gedurende het jaar momenten plannen waar we aan de hand van deze thema’s met
elkaar in gesprek gaan. De hoofdthema’s zullen het eerste half jaar zijn;
-

Communicatie
Talentontwikkeling
Onderwijs op Maat

We zullen hier zo snel mogelijk data voor prikken en deze met u communiceren.
Kalender
Zoals in de laatste nieuwsbrief van het afgelopen jaar aangekondigd zijn we druk
bezig met het ontwikkelen van een kalander. Dit proces heeft een klein beetje
vertraging opgelopen maar hij is bijna klaar. Hij zal dus spoedig (digitaal) naar u
worden toegestuurd.
Verkeer
De scholen zijn weer begonnen en dit betekent dat er in de ochtend weer veel
activiteit is rond om de school. We zouden u willen vragen om daar rekening mee te
houden en elkaar de ruimte te geven rond om de school.
Experiment de verlengde schooldag
Komend schooljaar zullen we binnen IKC Roombeek (CBS Anna van Buren,
Roombeekschool, en Columbus junior) deelnemen aan het experiment ‘ de
verlengde schooldag’ . We zullen gedurende het jaar verschillende activiteiten
organiseren waaraan deelgenomen kan worden door leerlingen vanuit ons IKC. Deze
week ontvangt u daar een flyer over. Het aantal plekken zal in eerste instantie
beperkt zijn dus na opgave zullen we vanuit het IKC gaan kijken of er voor iedereen
een plekje is. Na een schooljaar zullen we evalueren of dit voor herhaling vatbaar is.

