Info 10, 2 november 2018
Tussengesprekken ouders groep 3
Op dinsdag 13 november zijn de tussengesprekken voor de ouders van kinderen in groep 3. Vanaf
aanstaande maandag kunt u zich inschrijven / een tijd reserveren via Digiduif.
Even voorstellen: Sophie Apon, stagiaire onderwijsassistent in groep 5-6
Hoi,
Ik ben Sophie Apon, 18 jaar oud, woonachtig in Nieuw-Vossemeer. Ik woon samen met
mijn moeder en zus. Ik heb 2 honden, 3 katten en een eigen paard. Paardrijden is ook
mijn grootste hobby. Ik kom dit jaar stagelopen in groep 5/6. Ik loop op woensdag en
donderdag stage. Ik zit in mijn 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik heb er
veel zin in mijn stage en kijk er erg naar uit!
Groetjes Sophie
De Thoolse techniekdag 2018
Donderdag 22 november gaan de kinderen van groep 7/8 naar de Thoolse techniekdag. We
vertrekken om 08.25u met de bus naar de Steenspil, waar de kinderen een werkstuk gaan maken.
Daarna vertrekt de bus naar de Meulvliet en het Calvijn College waar de kinderen andere activiteiten
uitvoeren. Aangezien we om 08.25u met de bus vertrekken, is het belangrijk dat de kinderen om
08.15u op school zijn. Wij zijn voor 12.00 uur weer terug op school, dus de kinderen eten tussen de
middag gewoon thuis of op school bij de tussenschoolse opvang.
Vrijwillige ouderbijdrage €17,00
Tijdens de ledenvergadering van de oudervereniging is de jaarlijkse ouderbijdrage wederom
vastgesteld op 17 euro per kind per jaar. Graag willen wij u vragen dit bedrag over te maken op
rekening NL70RBRB0915349264 t.n.v. de oudervereniging St Anthonius met vermelding van de
naam van uw kind(eren). Zo maakt u het mogelijk dat de oudervereniging weer de komende
activiteiten kan organiseren. Alvast bedankt namens de oudervereniging.
Snoep tijdens TSO
Tijdens de tussenschoolse opvang mogen kinderen naast gezonde boterhammen en een gezonde
snack (bijvoorbeeld snoeptomaatjes) 1 snoepje meenemen. We zien steeds meer snoep tussen de
middag verschijnen, tot zelfs hele zakjes snoep. Wij willen ouders die de kinderen gebruik laten
maken van de TSO vriendelijk verzoeken, wanneer zij een snoepje mee willen geven, dit te
beperken tot één snoepje.
Nog steeds nieuwe vrijwilligers gezocht voor de TSO
Onze TSO is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die met de kinderen op school voor een leuk
overblijfmoment willen zorgen. Er blijven steeds meer kinderen over en om voor een goede opvang
te zorgen hebben we echt meer bemanning nodig. Kent u iemand die het wel wat lijkt om met de
kinderen samen te eten en te spelen, breng ze in contact met school of Elvira van LPS-Breek4u.
Schoolfoto’s (herhaald bericht)
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.
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Schoolmaatschappelijk
Ook dit schooljaar is Jolanda Hagenaars weer bij ons op school. 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 7 november van 8.00 uur tot 12.30 uur. 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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