Info 21, 1 februari 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.
Groepen binnen Social Schools 3.0
Binnen Social Schools zijn de combinatiegroepen toegevoegd. Dit was voor een aantal zaken nodig,
bijvoorbeeld het plannen van de ouderavond en het zichtbaar maken van door ouders zelf gedeelde
gegevens als telefoonnummer aan alle ouders in de combinatiegroep. Leerlingen zitten in een
leerjaar, deze groep ziet u ook nog, bijvoorbeeld groep 5-6 (5). Tussenhaakjes staat het leerjaar en
hier zijn alleen de kinderen van groep 5 zichtbaar. U zult waarschijnlijk een extra groep zien, de
combinatiegroep (zonder leerjaar tussenhaakjes).
Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over het gebruik van Social Schools:
Support ouders.
Studiedagen, kinderen vrij!
Vandaag (vrijdag 1 februari) waren de kinderen al vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel.
Maandag 4 februari zijn de kinderen ook nog vrij! Een heerlijk lang weekend tussendoor.
Inschrijven ouderavond
Vanaf 1 februari t/m 8 februari kunt u zich binnen Social Schools inschrijven voor de ouderavond.
Bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk
Donderdag 14 februari zullen de kinderen van groep 6/7/8 een bezoek brengen aan het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Rond 10.00u vertrekken we met de bus richting het museum.
Rond 14.00u zijn wij weer terug op school. De kinderen hebben die dag gewoon tot 15.15u school,
maar komen tussen de middag niet naar huis. Daarom wil ik u vragen om uw kind een lunchpakketje
mee te geven. Wij hopen op een fijne, gezellige en vooral leerzame dag!
Mocht u het leuk vinden om mee te gaan naar het museum? We zoeken hiervoor nog 2 hulpouders.
U kunt zich aanmelden bij juf Eline. Extra informatie over het museum is te vinden op:
www.watersnoodmuseum.nl
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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Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 4 februari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•
•

Maandag (ochtend)
Dinsdag (vanaf 10.30 uur)
Woensdag (hele dag)

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