Info 11, 9 november 2018
EU schoolfruit- en groenteprogramma
Gedurende dit schooljaar doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van
voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! In de bijlage leest u
meer informatie. We starten in de week van 12 november. De kinderen krijgen twee keer per week
een stukje fruit of groente in de ochtendpauze. Dit zal zijn op woensdag en vrijdag.
IEP LVS (advieswijzer) groep 7/8
Maandag 12 november starten de kinderen van groep 7/8 met de eerste digitale toets van de IEP
advieswijzer. Deze toets helpt de leerkracht om een goed beeld te krijgen van wat uw kind al kan en
is ondersteunend bij het bepalen van het schooladvies. De komende twee weken zullen
verschillende toetsen worden afgenomen op de vakgebieden Taal, Rekenen en Woordenschat. We
beginnen maandag met Rekenen. De IEP advieswijzer is een digitaal instrument dat leerkrachten in
groep 7 en 8 kunnen inzetten om een compleet beeld van de leerling te schetsen en hun
schooladvies te onderbouwen met objectieve toetsresultaten. Het is een digitaal, eigentijds
vormgegeven instrument dat in delen afgenomen kan worden. Mocht u nu nog vragen hebben dan
kunt u mij altijd mailen hierover.
Met vriendelijke groet,
juf Eline
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Anella Sinke
Maandag 19 november 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.
Sinterklaasfeest december 2018
Beste ouders,
Het lijkt nog ver weg, maar in deze info vast de informatie over
het Sinterklaasfeest.
Op 5 december bezoekt Sinterklaas onze school van 10.00
uur tot 11.00 uur. Graag nodigen we de ouders van de
kinderen van groep 1 t/m 4 uit om hierbij aanwezig te zijn.
Groep 5 t/m 8 maakt voor elkaar een surprise.
Er gaat tijdens de reis naar Nederland weer van alles mis. U zult dit zien tijdens de intocht op
zaterdag 17 november. Aansluitend bent u van harte welkom in de Vossenkuil. U kunt op donderdag
29 november een bezoek brengen aan het Pietenhuis tussen 15.30 uur en 17.00 uur bij de Vier
Verleidingen. Op donderdag 29 november is er ook dit jaar weer een lampionnenoptocht. Deze
begint om 19.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Juf Annette
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Kerstmarkt donderdag 20 december
Beste ouders,
Sint is nog niet in het land, maar toch alvast een berichtje van de
Kerstcommissie. We gaan het Kerstfeest dit jaar op een andere manier
invullen dan dat u van ons gewend bent. Op donderdag 20 december houden
wij een grote Kerstmarkt, waaraan een goed doel gekoppeld wordt. Er zullen
die avond verschillende activiteiten plaatsvinden, zodat er voor iedereen wat
leuks te beleven valt. Ook wordt er een grote winterbarbecue georganiseerd
waar u zich later voor in kan schrijven.
Wij willen u vragen om donderdag 20 december van 17.00 uur – 19.30 uur vrij te houden in uw
agenda, zodat we er samen een fantastische Kerstmarkt van kunnen maken. Verdere informatie
volgt nog. Mocht u toch al vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij juf Marjo en juf Eline.
Geruilde werkdagen volgende week
Volgende week donderdagochtend (15 november) werkt juf Marjo in groep 3-4, vrijdagochtend (16
november) zal juf Monique in groep 3-4 zijn.
Vrijwillige ouderbijdrage €17,00 (herhaald bericht)
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.
Nog steeds nieuwe vrijwilligers gezocht voor de TSO (herhaald bericht)
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.
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 14 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 12 november ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•

Maandag (hele dag)
Woensdag (middag)

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