Info 18, 11 januari 2019
Beste wensen en een goede gezondheid!
Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen voor 2019! Hopelijk mag het voor iedereen een leuk,
leerzaam en vooral (het allerbelangrijkst) een gezond jaar worden!
Kerstmarkt groot succes
Mede dankzij de hulp van een heleboel ouders en vrijwilligers en alle ouders en kinderen die onze
Kerstmarkt bezocht hebben was de Kerstmarkt een groot succes. Wat een mooie avond vol
saamhorigheid zo vlak voor Kerst. Dank jullie wel allemaal!
De opbrengst van de Kerstmarkt, het bedrag wat we over kunnen maken aan de NSGK is:

Op de Kerstmarkt stonden een aantal raadspelletjes. Heel veel kinderen en ouders hebben een
poging gedaan om de goede antwoorden te raden. Hier zijn de antwoorden en de prijswinnaars.
1. Hoeveel kerstballen zitten erin deze pot?
Het waren er 38.
Winnaar: Mees van t Hof. Hij raadde 40.
2. Hoe lang is deze ketting?
Hij was 3,80 m.
Winnaar: Vera Havermans met vriendinnen.
Zij hadden het precies geraden!
3. Hoe lang bestaat deze school?
De school is in oktober 1908 opgericht. Hij bestaat dus 110 jaar.
Winnaar: Esmee Dorchain zat er het dichtste bij. Zij raadde 103 jaar.
4. Hoeveel geld wordt er met de kerstmarkt opgehaald?
Het opgehaalde bedrag is €900,Winnaar: Jordi van Houdt, hij raadde €913,50.
De prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de winnaars.
Iedereen nogmaals bedankt voor de deelname.
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 6 februari van 16.15 uur tot 17.15 uur.
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Digiduif wordt Social Schools 3.0
Aanstaande maandag krijgt Digiduif een andere omgeving, andere app en andere naam: Social
School 3.0. We informeren u graag nogmaals dat dit staat te gebeuren, zodat u kunt kijken wat dit
inhoud. Op onderstaande website is meer informatie beschikbaar:
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders

Het is mogelijk dat Digiduif ‘s middags niet goed bruikbaar is op 14 januari. De upgrade wordt rond
13:00 doorgevoerd.
Wat moet u als ouder doen?
• Zodra de St Anthonius de nieuwe app gaat gebruiken (vanaf 14 januari) ontvangt u een
melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de nieuwe (web)app.
• Tot die tijd kunt u gewoon nog de huidige Digiduif-app gebruiken.
• Inloggen in de nieuwe app kan straks met het bestaande account! Deze worden automatisch
overgezet van Digiduif naar Social Schools 3.0.
Bericht van de sportbuurtcoach
Oproep vrijwilligers gevraagd bij activiteiten
Tijdens de activiteiten van de buurtsportcoaches willen we meer samenwerken met verenigingen om
de overstap hiernaar toe voor de kinderen te versoepelen. Bent u betrokken bij een vereniging en
kan deze wel wat meer jeugdleden gebruiken? Neem dan contact met ons op om de vereniging te
laten uitblinken tijdens een van onze activiteiten. Denk aan een naschoolse activiteit, maar wellicht
kunnen we het ook organiseren tijdens een pauze van de school of tijdens schooltijd.
Buurtsportcoach per kern
Vanaf 2019 krijgt elke kern haar eigen buurtsportcoach. Samenwerken aan de leefbaarheid van je
eigen kern! Heb je vragen over het sport en cultuuraanbod of heb je zelf leuke ideeën om iets te
organiseren? Neem dan contact op met de buurtsportcoach van jouw kern. De buurtsportcoach is er
voor iedereen!
Voor Oud-Vossemeer, Stavenisse & Poortvliet is dit Naomi van Mierlo naomi.vanmierlo@tholen.nl
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 14 januari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•

Dinsdag (hele dag)
Woensdag (hele dag)

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