Info 02, 31 augustus 2018
Wijziging post-/infodag naar vrijdag
Vorige week was de laatste keer dat de info op donderdag werd verzonden en de kinderen op
donderdag post mee krijgen. Vanaf deze week zal de info en de post op vrijdag verstuurd en
meegegeven worden.
Klassenlijst wordt vervangen door ‘Contacten’ in Digiduif
Voorheen kregen alle kinderen een klassenlijst mee met daarop alle namen van de klasgenoten,
adressen en telefoonnummers. Met de nieuwe AVG mag dat niet meer zonder toestemming, de
kinderen krijgen deze lijst daarom niet meer mee naar huis.
Er is echter een prima oplossing: ons ouderportaal Digiduif! U kunt als ouder zelf bepalen welke
gegevens u in Digiduif bij uw account invult en bepaald zo zelf wat ouders van klasgenoten van uw
kind(eren) zien. Wilt u een telefoonnummer of adres van een klasgenootje opzoeken, dan kan dat in
Digiduif of met de Digiduif App. Onder contacten vindt u daar de gegevens.
Kalender (agenda) in Digiduif
De jaarkalender staat binnekort weer in Digiduif. We zijn onze laatste afspraken in de jaarplanning
aan het maken, zodat alles in één keer toegevoegd kan worden. Afspraken die voor u van
toepassing zijn kunt u straks overnemen op een eigen familieplanner of agenda. De kalender is ook
te raadplegen in de Digiduif app, hij heet daar ‘agenda’.
Activiteiten vanuit het Jongerenwerk Tholen
Onderstaande activiteiten vinden binnenkort plaats in het kader van sportbuurtwerk, sportplezier en
let’s move around. Nog een keer de uitleg wat de verschillende activiteiten inhouden:
 Sportbuurtwerk: een uur sporten op het schoolplein bij jou in de buurt. Wil je graag mee doen?
Schrijf je dan in bij je leerkracht op de intekenlijst! Sportbuurtwerk is voor kinderen uit groep 5
t/m 8.
 Sportplezier: een uur lekker spelen in je eigen buurt met (nieuwe) vriendjes en/of vriendinnetjes.
Je hoeft je niet op te geven en zit nergens aan vast. Sportplezier is voor alle leeftijden!
 Let’s Move Around: Sportactiviteiten die georganiseerd worden samen met jongeren en/of
verenigingen voor jongeren in de leeftijd 12-18 jaar.
In Oud-Vossemeer vinden de volgende activiteiten plaats:
 Uitreiking Sjors sportief/creatief boekjes, maandag 3 september, alle scholen en klassen
Start inschrijving Sjors, woensdag 5 september 15.00 uur, alle kinderen uit de gemeente Tholen
 Sportplezier, woensdag 5 september,16.15 – 17.15, trapveldje skatebaan (Patrijzenweg)
 Sportbuurtwerk Ark/Anthonius/Heenetrecht, vrijdag 21 september, 15.45 – 16.45, Schoolplein de
Ark
Als bijlage is nog een totaal overzicht meegezonden van alle activiteiten binnen de gemeente
Tholen.
Schoolmaatschappelijk werk in Oud-Vossemeer
Ook dit schooljaar is Jolanda Hagenaars weer bij ons op school. Sinds 1 maart is Jolanda
werkzaam als schoolmaatschappelijk werker binnen de gemeente Tholen in de kern OudVossemeer, op de basisscholen, LPS-Kom Kids en Co en voor Zo op de Pluus.
U kunt bij Jolanda terecht voor vragen over opvoeden en opgroeien van de kinderen. Samen met
school en ouders kan er gekeken worden naar de hulpvraag en welke hulp er ingezet kan worden.
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Jolanda werkt preventief. Zij kijkt mee, geeft tips of gaat zelf aan de slag te gaan, Indien nodig
worden andere professionals ingeschakeld. Het doel is om de lijntjes kort te houden en ervoor te
zorgen dat kinderen op de kinderopvang en het onderwijs zo goed en zo veilig mogelijk kunnen
opgroeien.
Op de onderstaande data is Jolanda bij ons op school en u kunt dan even bij haar binnen lopen.
Meestal zit Jolanda in het kantoortje van Defrie.
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U kunt Jolanda ook bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-43873103
Of door een mail te sturen naar: j.Hagenaars@springjeugd.nl
Portfolio (herhaald bericht)
Vergeet u niet de kinderen het portfolio, wat zij voor de zomervakantie hebben gekregen, mee terug
te geven naar school. Alvast bedankt.
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.
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 3 september ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Woensdag (hele dag)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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