Info 14, 30 november 2018
Vergadering MR/Ouderpanel
Op dinsdag 27 november om 19.30 uur is de vergadering van de MR en het ouderpanel gehouden.
Een kort verslag van datgene wat we die avond hebben besproken:
• Tim heeft bij de LPS met de overige voorzitters van de MR’s een avond bijgewoond over
passend onderwijs en heeft dit met MR en ouderpanel besproken.
• De werkgroep marketing en oudervereniging is druk bezig met het organiseren van een
Kerstmarkt op 20 december. We verwachten een gezellige avond met veel leuke activiteiten
voor iedereen. Ook voor een lekker hapje en drankje wordt gezorgd. Kom dus allemaal
gezellig langs en neem gerust iemand mee. De opbrengst van deze avond zal toekomen aan
Stichting NSGK het gehandicapte kind. We hopen op een goede opbrengst.
• Op de agenda hebben we opnieuw het overblijven besproken. Elvira van Geel is regelmatig
op onze school aanwezig om te kijken hoe het gaat. Ook heeft ze overleg met enkele ouders
die gebruik maken van de overblijfvoorziening. We horen nu gelukkig veel positieve
geluiden.
• We hebben ook gesproken over de financiën en het personeel. We zijn trots op de groei van
het leerlingenaantal met drie leerlingen en we vinden het fijn dat weer veel nieuwe ouders
voor onze school hebben gekozen. Het leerlingenaantal is naar verwachting de komende
jaren stabiel met een kleine groei. We zijn met elkaar aan het kijken hoe we de middelen
volgend schooljaar zo goed mogelijk voor alle kinderen kunnen inzetten.
• We hebben met de kinderen het ontruimingsplan geoefend. We waren snel met alle kinderen
veilig buiten. Ontruiming wordt nog geëvalueerd in het team. De leerkrachten hebben dit met
de leerlingen al gedaan.
• Ook is de eerste leerlingenraad gehouden op school. Aandacht is er opnieuw voor de
leefregels in de school en het goed gebruik maken van de ideeënbus. Gekeken wordt naar
een verbinding met een poortje tussen het schoolplein en het sportveld, een wens van de
kinderen.
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ze naar mr.sintanthonius@lpsnet.nl.
Natuurlijk kunt u ook altijd Tim, Jacco, Annette of Sandra aanspreken voor een verdere toelichting.
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
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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.
Daarnaast organiseert het Jeugd en Jongerenwerk ook een leuke spelletjesochtend voor kinderen
vanaf 6 jaar. Deze vindt plaats op vrijdag 4 januari van 09.30 tot 12.30 uur in de Gymzaal aan de
Bou Kooijmanstraat.
Parkeren bij de school
Bij de gemeente Tholen zijn klachten binnengekomen over het parkeergedrag van ouders die hun
kinderen naar school brengen. Er wordt hierbij volop op plekken geparkeerd waar dit niet is
toegestaan en ook de toegang naar de garages wordt vaak belemmerd door dit parkeergedrag.
Wij willen u vragen bij het halen en brengen van kinderen met de auto, rekening te houden met de
toegankelijkheid van de straat en de garages. Wanneer een BOA dit constateert, kan hiervoor een
boete opgelegd worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Natuurlijk stimuleren wij dat kinderen te voet of op de fiets naar school komen, wat we gelukkig heel
veel zien gebeuren. Het is gezond en ook nog eens een goede oefening van deelname in het
verkeer!
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 5 december 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 3 december ’18, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Maandag (middag)
Woensdag (ochtend)
Vrijdag (ochtend)

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