
 

 

Datum; December 2022 Kerst 

Kalender 

Datum; Activiteit; 

9-01-2023 Eerste schooldag na de vakantie 

25-01-2023 Start nationale voorleesdagen 

16-02-2023 Studiedag personeel, leerlingen vrij 

17-02-2023 Rapporten mee 

Vanaf 20-02 Oudergesprekken (info volgt via leerkracht) 

27-02-2023 Start voorjaarsvakantie 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 

Op het moment van schrijven is het buiten druilerig regen weer. Niet echt bepaalt het weer 
waarvan je het gevoel krijgt dat de kerstvakantie er aan komt. Toch is het alweer december 
2022 en gaan we met zijn allen de feestdagen in. Voor mij is dit mijn derde kerst op de Anna 
van Buren maar pas de eerste kerst waarin Corona geen rol speelt. En dat is erg fijn! 

Het afgelopen kalenderjaar hebben we met elkaar weer een hoop gedaan. Als directeur van 
de school vind ik dat we op verschillende terreinen mooie stappen hebben gezet. Naast de 
nodige uitdagingen van het leerkrachtentekort en (met name in januari en februari 2022) de 
corona maatregelen hebben we als school ook een aantal grote stappen voorwaarts gezet. 
We hebben een stabiele bovenschoolse organisatie (directie en ib) van waaruit we samen 
met het team de ontwikkelingen een extra boost hebben gegeven. De visie op Wereldkunde 
is herijkt, het leesplan is verder ontwikkeld en uitgevoerd, en ook op het gebied van 
leerlingenzorg en organisatie hebben we mooie stappen gezet. Dit alles was natuurlijk niet 
mogelijk geweest zonder het team van de Anna van Buren maar ook niet zonder jullie als 
ouders. Voor deze samenwerkingen het afgelopen jaar wil ik u dan ook allen heel hartelijk 
bedanken. En mijn wens voor 2023 is dat we met zijn allen op de Anna van Buren verder 
mogen blijven werken aan een plek waar iedereen (school, leerling, leerkracht en ouders) 
zich mag blijven ontwikkelen tot een persoon die hij/zij graag wil en mag zijn. 

Namens iedereen van de Anna van Buren wens ik u allen hele fijne feestdagen. En op naar 
een mooi 2023! 

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink  

 

 

 



 

 

Oproep!! 

"Hang jij graag de slingers op?"  

"En weet jij bij elk feest, thema of jaargetijde, de juiste sfeer te creëren?" 

"Zin om de Anna van Burenschool van extra sfeer en gezelligheid te voorzien? 

Meld je dan nu aan voor de versier-commissie van de Anna van Burenschool!  

Wij zoeken nieuwe, enthousiaste versiertalenten aan wie we het omtoveren van de school in de 
juiste sferen met gerust hart kunnen overdragen.  
 

Dus heb jij tijd en zin om af en toe met andere ouders de boel weer mooi te maken, neem dan 
contact op met Simone (06 28 26 38 53) 

 
Dank! 

 
Theater  
 
Beste ouders/verzorgers van de kleine avonturier, 
  
We hebben goed nieuws voor alle theaterliefhebbers onder ons! Wij presenteren met trots onze 
nieuwste productie: De Grote FLOB Show! 
  
Bij HOEDAT House of Entertrainment weten we dat theater veel meer is dan alleen maar een 
middagje uit. Het is een manier om te ontdekken, te lachen en te leren, en om ons te laten meevoeren 
in een verhaal. Dat is precies wat we met deze voorstelling willen bereiken. 
  
In dit interactieve verhaal volgen we Finn Vanalles, Lottie Lolly, Ozzy Ozzo en Bibi Bounce op hun reis 
door hun planeet Tikilion om Pien en Jacob terug te brengen naar de aarde. Maar al snel lopen ze 
tegen een probleem aan wanneer de raket kapot gaat. Hoe komen Pien en Jacob nu terug naar de 
aarde? 
  
De voorstelling neemt je mee op een reis vol avontuur, vriendschap en humor. We nemen de kinderen 
mee in dit verhaal dat hen zal inspireren en entertainen. We vinden het leuk om zoveel mogelijk 
mensen te zien genieten van onze voorstellingen, dus nodigen we ook alle ouders en verzorgers uit 
om met al hun kinderen mee te komen naar deze voorstelling. 
  
Daarnaast is deze voorstelling de aftrap van een reeks theaterworkshops georganiseerd door [het IKC 
project] in samenwerking met HOEDAT House of Entertrainment. Deze workshops zijn gericht op 
kinderen van 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar en bieden een unieke kans om hun theatertalenten te 
ontwikkelen. Meer informatie over deze workshops is te vinden op [waar kunnen ze meer info 
vinden?]. Als je interesse hebt om deel te nemen aan een van deze workshops, moet je je voor 15-01-
2023 aanmelden. 
  
De voorstelling, die geschikt voor leeftijden tot 8 jaar, zal plaatsvinden op 12 januari 2023 om 14.45 
uur	in	het	theater	van	Prismare	en	belooft	een	middag	vol	plezier	te	worden.	Met	ervaren	acteurs	en	een	
boeiend	verhaal	is	dit	een	voorstelling	die	je	niet	wilt	missen. Aanmelden voor zowel de workshops als 
de voorstelling           door te mailen naar i.wesselink@columbusjunior.nl. 



 

  
We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen in het theater van Prismare! 
  
Groetjes, 
Finn Vanalles, Ozzy Ozzo, Lottie Lollie, Bibi Bounce, Pien & Jacob 
	

	

 


