Info 04, 14 september 2018
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
Sportbuurtwerk
Vrijdag 21 september wordt er in het kader van Sportbuurtwerk van 15.45 uur tot 16.45 uur
Tchoukball gespeeld op het schoolplein van De Ark. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich
opgeven op de aanmeldlijst bij de klas.
15 dagen sportfeest!
In 2018 bestaat de Nationale Sportweek 15 jaar. Reden voor een groot sportfeest! Daarom is deze
editie van de NSW langer, groter en leuker dan ooit! Van 15 t/m 29 september zullen diverse
sportclubs en bonden de sport in het zonnetje zetten en hun deuren openen voor iedereen. In de
bijlage zijn alle activiteiten binnen onze gemeente terug te vinden. Verder informatie is terug te
vinden op https://nationalesportweek.nl/.
Schoolmaatschappelijk
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
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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 17 september ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Maandag (middag)
• Dinsdag (middag)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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