Info 22, 8 februari 2019
Ouderavond
Komende week staan de ouderavonden voor het portfolio I gepland. De kinderen van groep 6, 7 en
8 mogen aanwezig zijn bij de ouderavond.
Optocht Grôôt Pesôôt
Op zaterdag 2 Maart vindt de optocht weer plaats in het groot pesoot. Om maar even uut de schole
te klappen..... Dit jaar organiseert de oudervereniging niet de deelname met de school aan de
optocht. Maar mocht je toch graag mee willen doen, dan kan dit natuurlijk ook op eigen initiatief met
een vriend(en)/vriendin(nen) of met de je eigen groep. In het vlooienkrantje kun je er alles over
lezen.
Fietsenkeuring groep 7/8
Binnenkort doen de kinderen van groep 7/8 hun verkeersexamen. In het kader hiervan vindt er een
fietsenkeuring plaats op dinsdagochtend 12 maart.
De kinderen van groep 7/8 moeten die ochtend de fiets meebrengen, die ze gebruiken bij het
praktijkexamen 2 april a.s. Er zal vooral gelet worden op de technische staat van de fiets (o.a. bel,
remmen, licht).
Gebruik laptops groep 5 t/m 8 met eigen Office365 account @lps.school
Alle leerlingen in groep 5 t/m 8 krijgen een Office365 account vanuit school. Hiermee kunnen zij
zowel op school als thuis aan bijvoorbeeld werkstukken werken en schoolsoftware gebruiken en
mailen. Met de kinderen worden afspraken gemaakt over het gebruik van deze schoolaccounts, er
wordt bijvoorbeeld een ‘Internet & Social Media contract’ met hen afgesloten. Ook wordt aan ouders
gevraagd, voordat we deze accounts gaan gebruiken, dit met de kinderen door te nemen en mede
te ondertekenen. Daarnaast vragen we aan de ouders om het wachtwoord van de kinderen te
beheren. Vrijdag worden hiervoor twee documenten met de kinderen meegegeven. Graag zien we
deze ondertekend door ouders volgende week op de ouderavond terug op school. De eerste keer
wachtwoord wijzigen wordt door de leerkrachten van groep 5-6 en 7-8 vervolgens begeleid.
Jeugd- en jongerenwerk Tholen
Kom programmeren, games bouwen, apps ontwikkelen en nog veel meer bij CoderDojo
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en helemaal wild van programmeren, websites bouwen, apps
ontwikkelen, programma’s maken of games bouwen? Kom dan naar onze CoderDojo. Dit keer bij
het Calvijn College in Tholen. Ouders zijn van harte welkom om samen met hun kinderen te leren
programmeren. Aanmelden via https://oosterschelde.op-shop.nl/72/kom-programmeren-gamesbouwen-apps-ontwikkelen-en-nog-veel-meer-bij-coderdojo
CoderDojo 16 februari, 10.00 tot 12.30 uur, 7-12 jaar, gratis, Calvijn college Tholen!
Ook wordt er in de voorjaarsvakantie (vrijdag 8 maart) weer een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd
in de Meulvliet Tholen.
09.00 – 12.00 uur, jongeren van 10 t/m 12 jaar
12.00 – 15.00 uur, jongeren van 12 t/m 15 jaar
15.00 – 18.00 uur, jongeren van 15 t/m 20 jaar
Aanmelden kan via: https://mijn.tholen.nl/aanvragen/221/onbekend/aanmelden-jeugdactiviteiten
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Bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk (herhaald bericht)
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
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 11 februari ’19, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•

Woensdag (hele dag)

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

Postbus 16 – 4698 ZG Oud-Vossemeer – Burg. Versluysstraat 20 – Tel. 0166-672471
sintanthonius@lpsnet.nl – www.sintanthonius.nl – https://www.facebook.com/sintanthonius

