Info 03, 07 september 2018
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.
De eerstvolgende keer dat Jolanda bij ons op school is, is 19 september. Meestal zit Jolanda in het
kantoor van Defrie.
U kunt Jolanda ook bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-43873103
Of door een mail te sturen naar: j.Hagenaars@springjeugd.nl
Belbrief en toestemming gebruik fotomateriaal
U heeft de belbrief met een toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal ontvangen. 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.
Informatieavond groep 3
Aanstaande dinsdagavond (11 september) is er voor de ouders van de kinderen in groep 3 een
informatieavond over het reilen en zeilen in groep 3. Ouders hebben hier eerder een mail van Marjo
over ontvangen. De avond start om 19.30 uur.
Woensdag 12 september school gesloten
Zoals u in het bericht van dinsdag heeft kunnen lezen is de school woensdag 12 september
gesloten i.v.m. de lerarenstaking in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.
Tussenschoolse opvang
Beste ouders, verzorgers van de tussenschoolse opvang,
Zoals jullie weten draagt Georgette Ridderhof zorg voor de coördinatie van
de tussenschoolse opvang op u basisschool.
Helaas zal Georgette de komende tijd nog afwezig zijn vanwege het revalidatieproces van haar
enkel.
Graag geven wij u een wijziging van het telefoonnummer door:
Telefoonnummer tussenschoolse opvang St. Anthonius: 06-25106941
Voor vragen of opmerkingen over de tussenschoolse opvang zijn wij bereikbaar op bovenstaand
telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting LPS-Breek4U
Elvira van Geel
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Schoolreis donderdag 13 september
Aanstaande donderdag gaan we op schoolreis naar Safaripark Beekse Bergen. We vertrekken om
8.30 uur vanaf Onder de Molen. De kinderen moeten tussen 8.00 uur en 8.15 uur op school zijn. De
leerkrachten kunnen dan nog de laatste afspraken doornemen en het speldje met schoolgegevens
bij de kinderen opspelden. Voor de lunch wordt gezorgd. Kinderen mogen voor tussendoor wat te
drinken en te eten meenemen, maar houdt dit beperkt. We zijn, als al het verkeer meezit, weer om
17.30 uur terug op de plek waar we vertrokken.

Komt u ook?
MR-Ouderpanel vergadering
donderdag 20 september 19.30 uur

Wat gaan we o.a. bespreken?
 het werken in drie groepen
 werkgroep marketing
 jaarplan
 leerlingenraad
 communicatie MR/ouders

Vragen? Opmerkingen?
Mail ze aan ons
mr.sintanthonius@lpsnet.nl
Of spreek ons even aan!
Tim, Jacco, Sandra en Annette

Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 10 september ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Maandag (hele dag)
• Vrijdag (middag)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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