Info 01, 23 augustus 2018
De eerste info van het nieuwe schooljaar
Het schooljaar is weer begonnen! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke
vakantie en kunnen we met frisse energie beginnen. Net als ieder schooljaar ontvangt u ook dit
schooljaar, wanneer nodig, iedere week een digitale info. Dit schooljaar zal deze voortaan op vrijdag
verstuurd worden!
Wijziging post-/infodag naar vrijdag
Dit is de laatste keer dat de info op donderdag wordt verzonden en de kinderen op donderdag post
mee krijgen. Vanaf nu zal de info en de post op vrijdag verstuurd en meegegeven worden.
Portfolio
Vergeet u niet de kinderen het portfolio, wat zij voor de zomervakantie hebben gekregen, mee terug
te geven naar school. Alvast bedankt.
Hoofdluiscontrole
Tijdens de hoofdluiscontrole afgelopen dinsdag is geen hoofdluis (of (oude) neten) ontdekt. We zijn
hoofdluisvrij!
Informatiekalender en schoolgids
Aan de informatiekalender en schoolgids worden op dit moment de laatste wijzigingen aangebracht.
Vervolgens worden deze met het team besproken. De schoolgids zal binnenkort met de MR
besproken worden. Wanneer zij hun goedkeuring hebben gegeven zal de schoolgids verspreid
worden. We verwachten in de loop van komende week de informatiekalender digitaal te kunnen
verspreiden via Digiduif en in de loop van september de nieuwe schoolgids aan u te kunnen mailen.
Mocht u een papieren exemplaar van de schoolgids willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij
de directie van de school. De kalender wordt alleen nog digitaal in Digiduif gezet.
Startgesprekken
Als bijlage bij deze info treft u de brief aan betreffende de komende startgesprekken. Hier zijn we
drie schooljaren geleden mee gestart. Lees hem goed door. Wilt u de vragen voor het gesprek op
papier voorbereiden? Dit kunt u dan achterlaten bij de leerkracht, wat het maken van een verslag
voor hem/haar vergemakkelijkt. Alvast dank daarvoor.
Inschrijven/Intekenen voor een tijd kan in Digiduif. Daar heeft u eerder een bericht over gehad.
Gymlessen 2018-2019
 De gymlessen vinden dit schooljaar plaats om maandagmiddag en woensdagochtend.
Op maandagmiddag gymt groep 6-7-8 van 13.00 uur tot 13.45 uur.
Alle kinderen van groep 6-7-8 mogen na de lunchpauze direct naar de gymzaal komen.
Groep 3-4-5 gymt maandagmiddag van 14.30 uur tot 15.15 uur. Groep 3 gymt het hele jaar
mee met groep 4-5 op maandagmiddag. De kinderen van groep 3-4-5 mogen om 15.15 uur
bij de gymzaal opgehaald worden. Wanneer ouders ook kinderen uit groep 1-2 moeten
ophalen op school, kunt u naar school gaan en lopen de kinderen uit groep 3-4-5 met de juf
terug mee naar school.
 Woensdagochtend gymt groep 7-8 van 8.30 uur tot 9.30 uur. Groep 7-8 mag ’s ochtends direct
naar de gymzaal komen. Groep 3-4 gymt woensdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Groep 5-6 gymt woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur.
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 De kleuters gymmen op woensdagochtend, in de eigen speelzaal.
Schoolreis
De schoolreis vindt plaats op donderdag 13 september 2018. We gaan de hele dag naar Safaripark
Beekse Bergen. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Onder de Molen en zijn, wanneer het verkeer
een beetje meezit, om 17.30 uur weer terug. De kinderen mogen iets te drinken en een
tussendoortje meenemen (houdt dit beperkt). Lunch krijgen ze van school aangeboden.
Fruitdagen
We hebben twee verplichte fruitdagen: woensdag en vrijdag. Geef uw zoon of dochter dan een
stukje fruit of groente mee naar school. We zullen ons weer inschrijven voor het Schoolfruitproject,
maar deelname is niet zeker. Scholen worden ingeloot.
Huiswerkklas
Komend schooljaar vindt de huiswerkklas voor groep 3-4 en groep 7-8 op dinsdag plaats, voor
groep 5-6 is deze op donderdag.
Belbrief en toestemming gebruik fotomateriaal
U ontvangt morgen de belbrief met een toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal. Hierop
vragen we alle up-to-date gegevens nog eens in te vullen, zodat we de administratieve gegevens
kunnen controleren en eventueel aan kunnen passen in ons administratiesysteem. Vergeet ook
zeker niet naar de mailadressen te kijken. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik
van beeldmateriaal kunt u dit altijd weer intrekken.
Foldermateriaal, typecursus, leesboekjes …
Aan het begin van het schooljaar ontvangen we foldermateriaal en informatie over typecursussen,
leesboekjes e.d. Deze zullen de komende weken met de kinderen meegegeven worden. U bent vrij
in de keuze van één van deze aanbieders gebruik te maken.
Ter herhaling nogmaals ons vakantierooster van dit schooljaar
Herfstvakantie van maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018.
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019.
Studiedagen vrijdag 1 februari 2019 en maandag 4 februari 2019. *
Voorjaarsvakantie/carnavalsvakantie van vrijdagmiddag 1 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019.
Goede Vrijdag 19 april 2019 hele dag vrij (Tweede Paasdag valt in de meivakantie).
Meivakantie van maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019.
Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019.
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019.
Studiedagen vrijdag 14 juni 2018 en maandag 17 juni 2018. *
Start zomervakantie vrijdagmiddag 5 juli 2018 12.00 uur (t/m vrijdag 16 augustus 2018).
* = Tip: weekendjes weg zijn te plannen tijdens onze studiedagen. U heeft dan geen geldige reden
nodig, u hoeft dan geen verlof aan te vragen om er tijdens het schooljaar toch even lekker tussenuit
te gaan met het gezin!
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 27 augustus ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Dinsdag (hele dag, tot 15.00 uur)
• Vrijdag (middag)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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