Info 13, 23 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.
Deze vergadering worden de volgende agendapunten besproken:
- GMR
- Werkgroep marketing
- Financiën en personeel
- Ontruimingsplan
- Communicatie tussen ouders en MR
- Leerlingenraad
- Overblijven
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ze naar mr.sintanthonius@lpsnet.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd
Tim, Jacco, Annette of Sandra aanspreken.
Sinterklaasfeest Sint Anthoniusschool
Op 5 december bezoekt Sinterklaas onze school van 10.00 – 11.00 uur. Graag nodigen we de
ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4 uit om hierbij aanwezig te zijn.
Mocht u als ouder die dag moeten werken, dan is de oppas van uw kinderen die dag ook van harte
welkom. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken die dag voor elkaar een surprise.
Als u het leuk vindt kunt u op donderdag 29 november een bezoek
brengen aan het Pietenhuis tussen 15.30 en 17.00 uur bij de Vier
Verleidingen, of op donderdag 29 november deelnemen aan de
lampionnenoptocht. Deze begint om 19.00 uur.
Met vriendelijke groet
Juf Annette
Kerstviering
Op donderdag 20 december houden we een Kerstmarkt op school van 17.00 uur tot 19.30 uur.
Er is voor iedereen wel iets te doen, voor groot en klein.
De opbrengsten van de kerstmarkt zal geheel ten goede komen aan:
STICHTING NSGK, het gehandicapte kind.
De kinderen krijgen hierover in de week na sinterklaas nog informatie over in de vorm van een
gastles en leskist.
We hopen natuurlijk op een goede opkomst en een mooie donatie voor de NSGK.
Er zal ook een winterbarbecue gehouden worden. Na de Sinterklaas volgt hierover extra informatie
waarbij u tevens op kunt geven wat u graag van de barbecue wilt eten.
Verder hebben we nog wat vragen aan U.
We gaan op woensdag 12 december met alle kinderen op school knutselen voor de kerstmarkt.
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We kunnen nog wat hulpouders, oma’s /opa’s gebruiken. Heeft U tijd en lijkt het U leuk geef uzelf
dan op bij de juf van uw kind.
Ook zijn we nog op zoek naar hulpouders op de kerstmarkt zelf.
Vind u het leuk om een uurtje te komen helpen geef dan op bij juf. Eline of juf. Marjo of bij de eigen
juf.
Verder zijn we op zoek naar kop en schotels. Mocht U nog kop en schotels hebben die niet meer
gebruikt worden, wij zijn er heel blij mee!!!
Sportplezier vanuit het Jeugd en Jongerenwerk Tholen
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 en deelname is
gratis! Sportplezier is er op de volgende data in de gymzaal aan de Bou Kooijmansstraat:
- Woensdag 5 december van 16.15 uur tot 17.15 uur;
- Woensdag 9 januari van 16.15 uur tot 17.15 uur;
- Woensdag 6 februari van 16.15 uur tot 17.15 uur.
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 28 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 26 november ’18, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Dinsdag (middag)
Woensdag (middag)
Vrijdag (middag)

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