Info 05, 21 september 2018
Muziek groep 3-4
Het kan gebeuren dat de kinderen van groep 3-4 af en toe een kleine huiswerkopdracht mee krijgen
om thuis te maken of te oefenen voor de muziek. De kinderen hoeven ook niet meer elke week hun
klokkenspel mee te nemen. Ze hebben er bij de muziek voldoende om de kinderen tijdens de les te
laten spelen.
Krentenbaard
Bij een aantal kinderen is krentenbaard geconstateerd. In Nederland blijken op dit moment meer
met krentenbaard bij de huisarts te komen dan gebruikelijk. Krentenbaard is goed te behandelen.
Kinderen met krentenbaard zijn gewoon welkom op school, neemt niet weg dat krentenbaard
besmettelijk is en een goede hygiëne van belang. Op school besteden we daar extra aandacht aan.
Ook thuis is dat van belang. Als bijlage de informatiebrief vanuit de GGD Zeeland met extra
informatie over krentenbaard. Mocht u twijfels hebben of uw zoon/dochter ook krentenbaard heeft,
maak dan altijd een afspraak bij de huisarts.
Schoolfotograaf donderdag 27 september
Aanstaande donderdag, 27 september, komt de schoolfotograaf foto’s nemen. We starten om 8.30
uur met broertjes/zusjes (familie) foto’s. Mocht u graag willen dat alle kinderen samen op de foto
gaan, zorg dat u er dan bij aanvang van de school bent. Marco en een hulpouder / hulpouders
zullen alles in goede banen leiden. Laat de kinderen fleurige kleding dragen, dan komen de foto’s
beter tot hun recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Jaarvergadering Oudervereniging
Donderdag 27 september om 20.00 uur begint de jaarvergadering van de oudervereniging.
Alle ouders zijn welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de
multifunctionele ruimte van school.
De volgende punten worden in ieder geval besproken:
1. Welkom nieuwe leden
2. Jaarverslag ’17 -’18.
3. Financieel jaaroverzicht ’17 -’18.
4. Hoogte eigen bijdrage ’18- ‘19.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
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
Postbus 16 – 4698 ZG Oud-Vossemeer – Burg. Versluysstraat 20 – Tel. 0166-672471
sintanthonius@lpsnet.nl – www.sintanthonius.nl – https://www.facebook.com/sintanthonius

Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 24 september ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Woensdag (hele dag)
• Vrijdag (ochtend)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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