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Nieuwe leerlingen inschrijven
Heeft u een zoon/dochter die 4 jaar
wordt of kent u iemand die een school zoekt
voor zijn/haar kind, dan kunt u nu inschrijven op school! We hebben nog een aantal
plekken in 2018 en 2019. Voor de jaren
2020 en 2021 is de inschrijving ook geopend,
hier zijn nog voldoende plekken. Op onze
website www.annavanburen.nl leest u meer
info, of belt u even voor het maken van een
afspraak: 053-4355334

Staking 12 december
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Zoals al aangegeven in vorige nieuwsbrieven komt er op 12 december
waarschijnlijk weer een landelijke
stakingsdag voor het basisonderwijs.
Er zijn nu onderhandelingen met de
minister gaande. Wanneer deze niet
naar wens van de actiegroep verlopen, gaan veel scholen dicht. Ook de
Anna van Burenschool gaat dicht. Er
zal op die dag geen les zijn.
Als u opvang nodig heeft dan kunt u
dat bij De Kijkdoos aanvragen.
De ouders die bij de Kijkdoos al een
contract hebben kunnen dit met de
groepsleiding overleggen.
Nieuwe mensen die voor deze ene
dag (dus incidentele) opvang nodig
hebben kunnen contact opnemen met
de Kijkdoos, Tel: 053-4350303 of email: info@kinderopvangdekijkdoos.nl

Twee zaken zijn even belangrijk te melden:
1. Als nieuwe mensen gebruik maken van
deze incidentele opvang, dan moet voor de
start van de opvang het contract getekend
zijn. Dit is een eis van de GGD.
2. Aan deze extra opvang zijn wel kosten

KIES training
Kinderen In Echtscheidings Situaties
De Anna van Burenschool kan het programma KIES aanbieden voor alle
leeftijden.
KIES helpt kinderen de scheiding beter
te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Er is
uitgebreid onderzoek geweest naar KIES
door de universiteit Utrecht onder leiding van Ed Spruijt. Dit onderzoek heeft
aangetoond dat KIES helpt bij het beter
verwerken van de scheiding en dat het
contact met de ouders verbetert.
Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders,
kunnen blokkades in een vroeg stadium
worden opgeheven. Problemen zullen
zich minder stapelen en kinderen zullen
zo minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.

Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias
brengt in de tempel een
offer. Dat is een geschenk voor de Heer.
Maar de Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper.
Later krijgt ook Maria
bezoek van een engel. De
engel vertelt haar dat
Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor
Maria en voor ons allemaal.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding
van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe
ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn.

vinden om te kunnen omgaan met alles
wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
In kleine groepen en onder begeleiding
van speciaal hiervoor getrainde KIES coaches komen de kinderen 8 keer 1 uur bij
elkaar. Het KIES programma vindt plaats
op school onder schooltijd.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last
heeft van de scheiding. Maar hoe kun je
een kind hierbij begeleiden?
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen,
is schriftelijke toestemming nodig van
beide ouders of voogd.
Wat doen we bij KIES?
Praten over wat jij moeilijk vindt – horen
hoe anderen daarmee omgaan – oefenen
hoe je iets kunt vertellen – jezelf proberen
te begrijpen – de scheiding proberen te
begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
Praten – spel – toneel – tekenen – schrijven – en allerlei andere leuke activiteiten.

Voor meer informatie over het KIES proBi de spel- en praatgroep KIES kunnen
gramma of om uw kind aan te melden
kinderen de scheiding beter leren bevoor KIES, kunt u terecht bij de intern
grijpen, een plaats geven en een manier
begeleider van de school.
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Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!
U kunt ook kijken op de website:
www.kiesvoorhetkind.nl
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Sinterklaas op visite
Nog een paar nachtjes slapen en Sinterklaas komt op bezoek op de Anna van Buren.
Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Groep 1 en 2 gaan
tot 12.00 uur en groep 3-8 tot 14.00 uur
naar school.

We zoeken nog 3 ouders die kunnen
helpen op 5 december met het inschenken van het drinken voor de
groepen.
Aanmelden kan bij de groepsleerkracht!
Alvast bedankt!

Woensdag 6 december is een les-vrije dag,
alle kinderen zijn dan vrij!

Verschillende tekstsoorten in groep 6A
Groep 6 A is heel druk geweest met het verzamelen van allerlei verschillende tekstsoorten. We weten nu welke
tekstsoorten er bestaan, wat de schrijver met de tekst wil en we kunnen zelfs voorbeelden geven. We hebben
hier een collage van gemaakt en die hangt in de klas.

Sinterklaas 053
Wil jij ook een dagje Sinterklaas zijn?
Alles draait om geven!
Alle Enschedeërs iets laten geven aan
iemand anders; dat is wat we willen bereiken met Dagje Sinterklaas 053. Je kunt
echt van alles geven, denk bijvoorbeeld
aan: aandacht, tijd, een cadeau, een helpende hand, een donatie, inspiratie, een
gouden tip, een optreden… Of je nu oud
of jong bent, een volle agenda hebt of
juist alle tijd, iedereen heeft iets te geven.
En het mooie is: geven maakt gelukkig!
Doe mee!
Organiseer een complimenten-dag voor
en door jezelf, thuis of jouw team.
een kaartje door de bus doen bij de buren
die je nooit spreekt.
Jullie kunnen vast nog mooiere acties
bedenken dan wij. Wat het wordt, is aan
jullie!

Als je een mooie actie hebt gedaan, laat het
vooral zien. Plaats een mooie, ludieke foto van
jullie actie op onze Facebook-pagina: https://
www.facebook.com/dagjesinterklaas053/. Als je
je bijdrage plaatst, gebruik dan vooral
#dagjesinterklaas053.
Meer weten?!
Kijk voor meer informatie en inspiratie op
www.dagjesinterklaas053.nl en like de pagina
om op de hoogte te blijven. Daar vind je ook
knutselmijters, waarmee je jouw foto kunt opleuken.
Om te zien wat er zoal wordt gegeven en om je
eigen geefacties te delen, gebruik je

Schoolfruit voor volgende week (7/12 en 8/12)
Op dit moment is nog niet bekend welk schoolfruit er volgende week donderdag en vrijdag is. De informatie voor het
schoolfruit komt telkens te laat om meegenomen te kunnen worden in de nieuwsbrief. Wij zullen daarom vanaf volgende week op de website vermelden welk schoolfruit er wordt uitgedeeld. In de nieuwsbrief zullen we bijzonderheden
en/of wetenswaardigheden over het schoolfruit met u delen.

Agenda november / december
donderdag
dinsdag
woensdag
dinsdag
vrijdag
donderdag

30
5
6
12
15
21

vrijdag

22

kinderraad
sinterklaasfeest
les-vrije dag: alle leerlingen vrij
stakingsdag??
kerstmarkt + lichtjestocht Prismare
kerstfeest 16.30 -18.45 ,
alle kinderen tot 13.00 naar school
school start om 9.30 uur
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