Info 20, 25 januari 2019
Vergadering MR/Ouderpanel
Op dinsdag 5 februari 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
- Overblijven
- Evaluatie van het werken in drie groepen op de middag
- Financiën
- Schooltijden
- Leerlingenraad
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ze naar mr.sintanthonius@lpsnet.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd
Tim, Jacco, Annette of Sandra aanspreken.
Reageren op berichten binnen Social Schools 3.0
Er worden door leerkrachten berichten verstuurd met Social Schools. Een aantal ouders reageert
hierop, maar deze berichten komen niet bij de leerkracht aan. Dit heeft te maken met de wijze
waarop ouders reageren. Zij beantwoorden het bericht door in een mailprogramma op
‘beantwoorden’ te klikken. De reactie wordt dat echter verstuurd naar een ‘no-reply’ mailadres van
Social Schools en komt dan niet bij de leerkracht van uw kind terecht. U kunt alleen reageren op
berichten binnen Social Schools zelf, dus met gebruik van de app of door in te loggen op de
website. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over het gebruik van Social Schools:
Support ouders.
Studiedagen, kinderen vrij!
Vrijdag 1 februari en maandag 4 februari zijn studiedagen voor de leerkrachten. De kinderen zijn
deze dagen vrij! Een heerlijk lang weekend tussendoor.
Wil jij ook zo graag jeugdprinsesje, jeugdnarretje, jeugdboertje of jeugdpolitie worden?
Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een brief mee waarmee ze zich aan kunnen
melden voor jeugdprinsjes, jeugdnarretje, jeugdboertje of jeugdpolitie.
Houd je ervan om plezier te maken samen met Prins Kevin, Boer Neuze, Nar Silla en Pliessie
Witte? Kun je lekker hossen en springen en vind je het leuk om met andere kinderen carnaval te
vieren? Geef jezelf dan snel op door middel van het aanmeldstrookje!
Kleurplaat carnaval
Vandaag krijgen alle leerlingen van de school een kleurplaat mee van de carnavalsvereniging. Deze
kleurplaten zijn bedoeld voor een kleurwedstrijd. De winnaars worden tijdens het Endjesdurpbal
bekend gemaakt.
De kleurplaten kunnen tot en met 6 februari ingeleverd worden op school. Maak er maar iets moois
van!
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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 6 februari van 16.15 uur tot 17.15 uur.
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 28 januari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Dinsdag (ochtend)
Woensdag (hele dag)
Vrijdag (middag)

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