Info 19, 18 januari 2019
Social Schools 3.0
Afgelopen maandag zijn alle gegevens uit Digiduif overgezet naar Social Schools 3.0.
Het is van belang dat u uw gegevens in Social Schools nakijkt, aanvult waar nodig en instelt welke
gegevens ouders van klasgenoten en school van u kunnen zien.
Zoals eerder aangegeven delen wij in het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) geen klassenlijsten met de namen, adressen en telefoonnummers, meer
uit. Ouders kunnen deze gegevens, wanneer andere ouders deze zelf delen, zien in Social Schools.
Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over het gebruik van Social Schools:
Support ouders
Voorleesdagen
Aanstaande woensdag, 23 januari, starten de voorleesdagen. Voorlezen is
ontzettend belangrijk, zeker bij hele jonge kinderen, maar ook bij grotere
kinderen. Het bevordert het leesplezier en zo gaan kinderen meer lezen, wat
de leesvaardigheid en het begrijpend lezen enorm bevordert. We kunnen het
belang hiervan niet vaak genoeg zeggen.
Aanstaande woensdag opent Els Kooijmans op onze school de
voorleesdagen door te komen voorlezen aan de onderbouw kinderen. Els is
lid van ons College van Bestuur, ontzettend leuk dat zij de tijd wil nemen om
bij ons de voorleesdagen te openen.
En wat ook ontzettend leuk is: een aantal opa’s en oma’s gaan voorlezen in de diverse klassen!
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.
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
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Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 21 januari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Maandag (middag)
Woensdag (hele dag)
Vrijdag (middag)

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