
 

 

 

 

Nieuwsbrief 28-11-2022 

Agenda 

05-12-2022 Sinterklaas op de Anna van Buren. Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

22-12-2022 Kerstviering Anna van Buren (informatie volgt) 

23-12-2022 Leerlingen vrij/start kerstvakantie 

09-01-2023 Start school  

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 

Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van december. Het eerste gedeelte van het schooljaar is 
weer voorbij gevlogen en voor we het weten zijn we alweer bij de kerstvakantie aanbeland. 

De afgelopen periode hebben we veel zaken met 
elkaar ontdekt en ontwikkeld. Dit varieert van 
onderwijskundige zaken tot het aanschaffen van 
nieuwe hesje ter bevordering van de zichtbaarheid 
op het plein (zie foto). In alles waar we mee bezig 
zijn zal de vraag centraal staan’ ‘Wat hebben onze 
leerlingen eraan?’ en om dit allemaal goed te 
kunnen regelen en organiseren is het belangrijk 
om dit in goede afstemming met u te doen. Mede 
daarom verder op in deze nieuwsbrief een oproep 
om op bepaalde onderwerpen met ons mee te 
denken, Om op deze manier (nog) beter onderwijs 

voor ons leerlingen te kunnen realiseren.  

Wetenschap en Technologie 
 
Iets waar we de afgelopen tijd veel tijd en energie in hebben gestoken, is onze visie op 
onderwijs in wetenschap en 
technologie (bij ons op school 
samengevat onder de noemer 
Wereldkunde).  We zijn ons aan het 
oriënteren op een nieuwe methode 
(Blink Wereld) waar de zaakvakken 
geïntegreerd en thematisch worden 
aangeboden. Daarnaast volgen we 
met een gedeelte van het team het 
Enschedese initiatief Kids4Twente. 
Gedurende dit programma krijgen we 
scholing m.b.t. onderzoekend en 



 

ontwerpend leren (zie foto), maken we kennis met Twentse bedrijven en instanties die 
samen met ons een mooie aanvulling kunnen geven bij de thema’s die binnen onze 
methodes worden aangeboden en maken we kennis met andere basisscholen om zo ideeën 
en kennis met elkaar te kunnen delen. In januari starten de groepen 4 met Mad Science en 
de groepen 5 met de pre-U van de universiteit Twente. Erg leuk en helemaal passend bij 
waar we als school op dit moment mee bezig zijn. 
Als we gestart zijn zullen we dit uiteraard met u 
delen!   
Ook passend in het bovengenoemde is dat een 
gedeelte van de leerlingen van onze groepen 7 op 
dit moment op de vrijdagen deelnemen aan het 
programma 7tech. Dat is ook iets dat opgezet is 
binnen de gemeente Enschede waarin kinderen vast 
kennis kunnen gaan maken met de verschillende 
technische opleidingen die gegeven worden aan de 
Wethouder Beverstraat. Op deze vrijdagmiddagen 
volgen deze leerlingen enkele lessen om zo te 
beleven wat het inhoudt. Heel erg leuk allemaal!   
 
 

Ouders gezocht 

Onderwijs op maat/talent ontwikkeling,  

Onderwijs aanbieden op maat en de verschillende talenten van leerlingen (en leerkrachten) 
meer aanwakkeren en benutten. Waar liggen hier kansen en waar kunnen we als Anna van 
Buren hier wellicht mooie stappen zetten? Op deze onderwerpen willen we ons de komende 
tijd meer gaan oriënteren. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier wellicht ook ideeën en 
gedachten bij heeft. We zijn daar erg nieuwsgierig naar. Daarom nodigen we u uit voor een 
avondje brainstormen en in gesprek gaan met elkaar.   

Lijkt het u interessant om over dit onderwerp mee te denken dan zien we u graag op 
woensdag 14 dec. Om een indicatie te hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten 
vragen we u om zich aan te melden voor deze avond. U kunt dat doen door een mailtje te 
sturen naar juf Miranda (m.vissers@vco-oostnederland.nl) Omdat we niet helemaal goed 
kunnen inschatten of de middag of de avond de voorkeur heeft vragen we u bij uw opgave 
aan te geven welke tijd uw voorkeur heeft. ( 15.00 – 17.00 uur of 19.00 – 21.00 ) Aan de had 
van het aantal opgaves per genoemde tijd zullen we een tijdstip kiezen. Ouders die zich 
hebben opgegeven ontvangen daarna van ons een persoonlijke uitnodiging. Graag opgeven 
voor 7 december.  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Functioneringsgesprekken	 
De afgelopen weken ben ik druk bezig om alle collega’s individueel te spreken in het kader 
van de functioneringscyclus. Omdat tijdens deze gesprekken het onderwerp ontwikkelen 
centraal staat spreek liever van ontwikkelgesprekken. Hoe gaat het met je? Waar wil je je de 
komende periode in ontwikkelen? En welke talenten/kennis/interesses van jou zouden we als 
school nog meer in kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van de school en onze 
leerlingen?	En hoe kunnen wij als school hieraan bijdragen? 
Dit zijn een paar voorbeelden van vragen die tijdens dit gesprek centraal staan. Dit alles 
heeft erg waardevolle informatie opgeleverd waarmee we als Anna van Buren zeker weer 
een volgende stap in onze ontwikkeling kunnen zetten.	  
Uiteraard moet ook het functioneren van de directeur besproken worden. Normaliter gebeurt 
dit door de bestuurder van de stichting. Erg belangrijk uiteraard, maar zij heeft naar mijn idee 
een beperkt zicht op hetgeen ik hier doe op school. Maar ja… wie dan wel? Mijn eigen 
collega’s! Dus heb ik een paar weken terug de vraag gesteld binnen het team welke drie 
collega’s dit wilden vormgeven. Afgelopen week schoven Miranda, Marijke en Els bij mij aan 
tafel om mij het hemd van het lijf te vragen. Van tevoren had ik geen idee van wat ik ervan 

moest verwachten (wat me wel een beetje zenuwachtig 
maakte…) maar wat was het waardevol. En ook zeker voor 
herhaling vatbaar. We hebben gesproken over de toekomst, over 
mijn visie daarop, over verantwoordelijkheden en uiteraard over 
communicatie. Het was goed voorbereid en goed doordacht. Kort 
samengevat heb ik een heleboel positieve dingen gehoord en 
een punt waar we op korte termijn zeker mee aan de slag gaan is 
het borgen van alle mooie ontwikkelingen. Een ‘grote’ vraag ligt 
bijvoorbeeld in het (schematisch) inzichtelijk maken van de 
processen die in gang zijn gezet, zodat er (in de verre toekomst) 
ook op verder geborduurd kan worden. Kortom; het op deze 
manier vormgeven van mijn eigen functioneringscyclus past 
perfect in mijn (onze) visie van een open cultuur waarin we open 
en eerlijk met elkaar communiceren.  

 

Sinterklaas (herhaling) 

Op maandag 5 december komt sinterklaas bij ons op school zijn verjaardag vieren. We 
zullen sinterklaas in de ochtend op het plein verwelkomen en daarna zullen de groepen 1,2,3 
en 4 een bezoek brengen aan de sint in het speellokaal. De groepen 5,6,7 en 8 zullen 
surprises gaan uitpakken in de klassen. Piet zal ook hier nog even langs komen.  

Alle groepen gaan deze dag tot 12:00 naar school en hoeven dus GEEN lunch mee te 
nemen. Fruit en drinken voor de ochtendpauze nemen ze deze dag wel mee!  

Kerst (herhaling) 

Op donderdag 22 december vieren we kerst. In iedere klas zullen de kinderen gaan genieten 
van een sfeervolle kerstviering en een heerlijk kerstdiner. Voor ouders zal er tijdens en/of na 
de kerstviering een gezellig samenzijn zijn op het plein. De kerstviering in de klassen zal 
rond 16:30 starten. De andere tijden worden zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd.  

Op vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij i.v.m. onze studiedag. 



 

 


