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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wat een gezellige week weer deze week! Kinderen, collega’s, hulpouders en ook Sinterklaas
en zijn pieten hebben genoten van de sinterklaasviering op school.
Eindelijk is het mysterie van de steeds dikker wordende piet ontrafelt… Piet Lori was zwanger
en kleine piet is intussen geboren! Babypiet was ook op school vandaag en had veel bekijks
van alle kinderen.
Complimenten voor iedereen die heeft meegewerkt aan de surprises: Wat zijn er weer
prachtige verrassingen geknutseld. Geweldig!
Foto’s en filmpjes van deze dag volgen binnenkort op de school app van de groep van uw kind
en op de Facebookpagina.
Met vriendelijke groeten, Monique van Ekert
Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We vertrouwen elkaar”
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is
om fijn samen te werken en samen te leren en te leven.
Deze houding heeft te maken met hoe je over jezelf en de
ander denkt. De kunst is om niet voor een ander te denken
of zaken in te vullen. We vinden het belangrijk om dit aan onze
leerlingen mee te geven en staan er daarom regelmatig bij stil.

HERINNERING STUDIEDAG
Op vrijdag 6 december mogen alle kinderen lekker uitslapen! Wij
wensen iedereen alvast een fijne vrije dag toe! De meneren en juffen
hebben die dag een studiedag. Het team gaat o.a. aan de slag met de
volgende onderwerpen: taal, lezen, rekenen, expliciete directe instructie,
cultuureducatie en de resultaten van de recente tevredenheidspeiling.
We vinden het belangrijk om als team te blijven ontwikkelen en goede
voorbeelden met elkaar uit te (blijven) wisselen.

MAANDAG 9 DECEMBER GEEN CADEAUTJES MEE NAAR SCHOOL!
De kinderen hebben op vrijdag fijn thuis kunnen spelen met de sinterklaas cadeautjes. Vanaf
maandag brengen we de school en de klassen in kerstsfeer en vragen daarom geen
cadeautjes mee naar school te brengen.
KERSTDINER OP SCHOOL
Op donderdag 19 december a.s. vieren wij met alle
kinderen het kerstfeest. Dat doen we dit jaar met een
feestelijk diner. Voor dit diner hebben we de hulp van u
als ouders nodig. Wat is de bedoeling? Alle ouders
maken samen met hun kind een bepaald hapje. Denk
hierbij aan een soepje, gehaktballetjes in saus,
appelflapjes en wat nog allemaal meer te bedenken valt.
Van dit hapje hoeven maar 5 porties gemaakt te worden,
anders houden wij te veel over en dat is zonde. Het is dus
niet de bedoeling dat er complete taarten of pannen soep
worden gemaakt. Om er voor te zorgen dat we niet allemaal hetzelfde maken, hangt er vanaf
woensdag 11 december bij de klas van uw kind een intekenlijst.
Graag hierop zo snel mogelijk invullen wat jullie gaan maken.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de invulling van het kerstdiner.

GRATIS VOORSTELLING VOOR JONGEREN EN KINDEREN IN HET ANNATHEATER
Zondag 29 december: “Yvonne, Prinses van Bourgondië.”
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 acteurs het toneelstuk "Yvonne, Prinses
van Bourgondië". Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen dat het Annatheater besloten
heeft om in de kerstvakantie, met steun van CultuurContact en de Rabobank Helmond, het stuk
nogmaals te spelen. Deze speciale voorstelling is gratis voor jongeren en kinderen.
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk,
volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. Niet
uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken.
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude
geheimen worden ontsluierd. Als je anders bent en anders doet, hoor je er niet bij en moet je
weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses Yvonne?
Hieronder een aantal reacties op deze voorstelling:
John van der Sanden, regisseur: "Dit is dus een voorstelling die je moet gaan zien! Alles klopt,
spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, ontroerend en voor de
zoveelste keer weer het bewijs dat het Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele
wijde omgeving."
Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld en een
prachtig decor!"
Stefan Jung, artistiek directeur van kunstenaars collectief Carte Blanche: “Hele mooie
voorstelling in een lief mooi theater Gaat dat zien!”
Mieke Chatrou, directeur CultuurContact Helmond: “Wat ’n kanjers. Schitterende voorstelling
in alle opzichten.”
datum: zondag 29 december
aanvang:: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren GRATIS, volwassenen € 7,50
kaarten: www.annatheater.nl,
informatie kaartverkoop: 06-28104333
De gratis kaartjes voor kinderen en jongeren is mede mogelijk gemaakt door
CultuurContact, bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond

Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië”
Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van
Bourgondië” geef theaterdocent en regisseur Lavínia Germano
een workshop aan jongeren en kinderen.
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent?
Hoe komt het dat Yvonne niet meer wil praten? En de prins,
waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem verwachten?
Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en
spannende workshop vol spelplezier.
datum: zondag 29 december
tijd: 11.00 tot 12.30 uur,
prijs: gratis
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt door
CultuurContact, bureau voor cultuureducatie en
de Rabobank Helmond.

