Info 06, 28 september 2018
Uitnodiging gymnastiekvereniging Spido
Gymnastiekvereniging Spido nodigt de kinderen uit kennis te komen maken met de gymvereniging
en een keertje mee te doen. In de bijlage meer informatie.
Uitnodiging activiteit Dierenvriendjespad Tholen
Als bijlage vindt u een uitnodiging om deel te nemen aan de activiteit Dierenvriendjespad in Tholen,
welke plaatsvindt op woensdag 17 oktober.
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:
 Sportplezier: woensdag 3 oktober,16.15 – 17.15, trapveldje skatebaan (Patrijzenweg)
 Sportbuurtwerk Ark/Anthonius/Heenetrecht: vrijdag 26 oktober, 15.45 – 16.45, Schoolplein de Ark
Als bijlage is nog een totaal overzicht meegezonden van alle activiteiten binnen de gemeente
Tholen.
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Anella Sinke
Maandag 1 oktober is Anella Sinke de jeugdverpleegkundige weer bij ons op school.
Anella maakt deel uit van het ondersteuningsteam en heeft regelmatig overleg met de school.
Anella houdt haar inloopspreekuur van 14.45 uur tot 15.15 uur in het kantoor van juf Sandra en juf
Annette. Mocht u een vraag hebben aan Anella of even met haar kennis willen maken, loop dan
gerust even binnen.
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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Verslag vergadering MR-ouderpanel
We hebben 20 september weer een vergadering gehouden met MR en ouderpanel van de school.
Hierin hebben we het onderstaande besproken. De volledige notulen zijn op te vragen bij de MR van
de school: mr.stanthonius@lpsnet.nl
- Werkgroep marketing
De basketbalclinic en de wandelvierdaagse, beide activiteiten van de werkgroep Marketing
zijn geëvalueerd. Tevens zijn er een aantal plannen gemaakt voor dit schooljaar die nog
verder uitgewerkt gaan worden.
- Werken in drie groepen
We werken dit schooljaar in de middag in drie groepen. Hierover is een eerste evaluatie
gehouden.
- Het jaarplan van de school is besproken. Waar besteden we dit schooljaar extra aandacht
aan?
o Werken aan de groepsdynamiek, goed van start met je groep.
o Werken vanuit de bezieling, wat werkt echt. Vertrouwen hebben in elkaar.
Elkaar ook durven aanspreken.
o Breinvriendelijk leren.
o Inzetten van Coöperatieve werkvormen.
o Blink (geïntegreerd) met veel vaardigheden gericht op onderzoekend leren.
o Kansrijke combinatiegroepen nog verder verbeteren en borgen.
o Parnassys.
o Verantwoording naar Inspectie en bestuur.
- De communicatie tussen de MR/ouderpanel en de ouders is besproken.
Ouders hebben aangegeven wat uitgebreider verslag van de vergadering op de info te willen
hebben.
- De staking van 12 september is besproken.
- De vergaderingen met de leerlingenraad zijn besproken.
- Er is een jaarverslag gemaakt van de MR-vergaderingen en doorgestuurd naar de GMR.
- De praktische uitwerking van de nieuwe privacywetgeving is besproken.
- De gelden voor de werkdrukvermindering zijn ingezet voor extra handen in de klas.
De precieze berekening zal de MR nog van Defrie ontvangen.
- Het overblijven is op verzoek van ouders besproken.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de school en breek 4 u.
Namens de MR
Annette Graafmans
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 1 oktober ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Dinsdag (hele dag)
• Donderdag (ochtend)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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