Info 12, 16 november 2018
Vergadering MR/Ouderpanel
Op dinsdag 27 november om 19.30 uur is de vergadering van de MR en het ouderpanel. Deze
vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Wat de precieze
agendapunten van deze vergadering zijn, leest u volgende week in de info.
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ze naar mr.sintanthonius@lpsnet.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd
Tim, Jacco, Annette of Sandra aanspreken.
Meneer Marco afwezig
Meneer Marco is vorige week geopereerd aan zijn kaak. Het duurt nog wel een aantal weken
voordat hij zijn werk weer kan hervatten. Wij wensen hem natuurlijk heel veel beterschap!
Het betekent wel dat we iemand missen die de werkzaamheden die Marco voor zijn rekening nam
overneemt. Een aantal dingen lukt ons tijdelijk wel zelf, maar mocht u bijvoorbeeld een momentje
vrij hebben om te helpen bij het schoonhouden van het schoolplein (blad verwijderen), wat kopiëren
of lamineren, geeft het door aan de leerkracht of aan Defrie. Vele handen maken licht werk. Alvast
bedankt.
Sinterklaasfeest december 2018 (herhaald bericht)
Beste ouders,
5 December 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
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 21 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
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Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 19 november ’17, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•

Dinsdag (hele dag)
Vrijdag (middag)

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