Info 07, 05 oktober 2018
Vrijwilligers gezocht voor TSO!
Eén van onze vrijwilligers bij de tussenschoolse opvang is gestopt. We zijn nu naarstig opzoek naar
ouders, grootouders of anderen die ons willen helpen bij de tussenschoolse opvang. Al kunt u maar
1 dag in de week met de kinderen overblijven, meldt u aan!
In de bijlage meer informatie.
Daarnaast heeft Georgette om gezondheidsredenen helaas haar taak als coördinator neer moeten
leggen. Elvira blijft voorlopig aanspreekpunt en coördinator voor onze school. Haar gegevens staan
ook in de bijlage.
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen waar de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show. Deze show is op donderdag 11 oktober voor alle
leerlingen van de school.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dag 1: 30-10-2018
Dag 2: 06-11-2018
Dag 3: 13-11-2018
Dag 4: 20-11-2018
Starttijd: 15.30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via http://inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.
Uitnodiging activiteit Dierenvriendjespad Tholen (herhaald bericht)
Als bijlage bij info 6, die nog terug te lezen is op onze website, is een uitnodiging meegezonden om
deel te nemen aan de activiteit Dierenvriendjespad in Tholen, welke plaatsvindt op woensdag 17
oktober.
Activiteiten vanuit het Jongerenwerk Tholen (herhaald bericht)
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.
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 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 nog plaats:
 Sportbuurtwerk Ark/Anthonius/Heenetrecht: vrijdag 26 oktober, 15.45 – 16.45, Schoolplein de Ark
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
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 8 oktober ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
• Dinsdag (hele dag)
• Vrijdag (ochtend)
Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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