Info 09, 26 oktober 2018
Oudernieuws Kwink!
Kwink! Als het goed is herkent u de naam van onze methode voor sociaal emotioneel leren. Mede
door Kwink! leert uw kind zichzelf beter kennen en beter met zijn emoties omgaan. En met anderen
natuurlijk. Belangrijke vaardigheden voor nu en later. Kwink! heeft een ouderbrief om te vertellen
waar we in de klassen zoal mee bezig zijn.
Uw kind hoort goed in zijn vel te zitten. Vrolijk, ontspannen en vooral… zich veilig voelen. Op school,
thuis, op de club. Daar kan iedereen in zijn omgeving een bijdrage aan leveren, maar uw kind zelf
ook natuurlijk. In deze lessen werkt uw kind aan een aantal belangrijke vaardigheden hiervoor.
In de ouderbrief, welke als bijlage is meegezonden, leest u er meer over.
Schoolfoto’s
De kinderen hebben woensdag de inlogkaart mee naar huis gekregen om eventueel de schoolfoto’s
te bestellen. Denk aan de periode van 10 dagen om van de actie voor een gratis groepsfoto gebruik
te maken! Dit kan dus nog tot en met volgende week zaterdag 3 november.
Nieuw thema VVE in groep 1-2
Groep 1-2 gaat samen met de groepen 1-2 van school met de bijbel De Ark, obs Die Heenetrecht en
de kinderen van de Pluus en Kids en Co starten met een nieuw VVE thema: MUZIEK. In de bijlage
leest u daar meer over.
Informatieavond VO groep 8
Donderdagavond 1 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 over het
voortgezet onderwijs. De avond zal starten om 19.30u. Wanneer u deze presentatie in vorige
schooljaren reeds een keer heeft bijgewoond of wanneer u het voortgezet onderwijs kent, bent u
niet verplicht deze presentatie bij te wonen. De presentatie zal gaan over hoe het voortgezet
onderwijs in Nederland is georganiseerd, welke scholen in de regio onze kinderen naar uit stromen
en wat er dit schooljaar voor groep 8 gepland staat. De leerlingen krijgen later dezelfde informatie
tijdens de les, uitgelegd op hun niveau. U kunt zich voor deze avond aanmelden bij juf Eline. U zult
een uitdraai krijgen van de presentatie van de avond, ook als u niet aanwezig bent.
Bezoek Benthe
Aanstaande dinsdag kom ik in de loop van de ochtend met Benthe op school en zal ik langs de
klassen gaan, zodat de kinderen haar kunnen zien. Om 12.00 uur wandel ik met Benthe even mee
naar de poort, zodat ook de mama’s en papa’s die dat leuk vinden even kunnen kijken.
Juf Danielle
Kijkmomenten muzieklessen HAA in de Maat (herhaald bericht)
Al enkele jaren maken de kinderen van de drie basisscholen in het project HAA in de Maat muziek
en leren zij een muziekinstrument te bespelen. Dit begint al in groep 3. Om u als ouders een kijkje te
laten nemen gaan de deuren open en kunt u op onderstaande momenten komen kijken hoe de
kinderen in Oud-Vossemeer met muziek bezig zijn.
De kijkmomenten bij de muzieklessen van groep 3 en 4 vinden op 26 oktober en 2 november in de
ochtend in de gymzaal plaats. De muziekles van groep 3 kunt u bezoeken van 10.25 uur tot 10.45
uur. De muziekles van groep 4 kunt u bezoeken van 10.50 uur tot 11.10 uur.
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Op 26 oktober en 2 november in de namiddag vinden tussen 13.15 uur en 15.05 uur de
blokfluitlessen van groep 5 plaats bij Die Heenetrecht en de slagwerkles groep 6 op dezelfde tijd in
Odeon.
De muzieklessen saxofoon en bugel/ trompet voor groep 6 vinden 26 oktober en 2 november van
13.15 uur tot 13.45 uur plaats op de St Anthonius en de bariton/trombone en slagwerkles op
dezelfde tijd in Odeon/gymzaal.
De poporkesten van groep 7 en 8 zijn 26 oktober en 2 november van 13.55 uur tot 15.05 uur in de
gymzaal.
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 31 oktober. Meestal zit Jolanda in het
kantoor van Annette of 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 29 oktober ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Maandag (eind middag)
Dinsdag (middag)
Woensdag (ochtend)

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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