Info 03, 30 augustus 2019

1-8 berichtje vanuit de bibliotheek
Met school gaan we regelmatig naar de bibliotheek. Per 1 september is er echter een wijziging:
De afgelopen maanden zijn alle boeken in het uitleensysteem gezet (volwassen en jeugd collectie)
Daarnaast zijn beide collecties helemaal up to date gemaakt (oude/kapotte boeken eruit, nieuwe
boeken in de kast).
Zo is de bieb klaar voor enthousiaste leners met een prachtige collectie!
Nieuw is, vanaf 1 september, dat alle leners hun biebpas nodig hebben om de boeken te lenen.
Dus daarom vanuit de bieb het verzoek of iedereen zijn biebpas mee wil nemen. Als het goed is
hebben alle kinderen een pasje!
1-8 sportplezier
In de bijlage vinden jullie de activiteiten voor de komende periode en een flyer van Sjors Sportief.
Veel plezier met sporten op het trapveldje of op de schoolpleinen in de komende maanden!
Voor het sporten op de schoolpleinen is het de bedoeling dat er ingeschreven wordt bij de leerkracht
op een intekenlijst, alleen bij een aantal van 8 kinderen of meer gaat de activiteit door. Geef je
alleen op als je ook echt komt! Mocht u het boekje digitaal willen bekijken, dit kan met de volgende
link: http://www.boekjes.sjorssportief.nl/tholen-2019-2020

1-8 inspectiebezoek
Op dinsdag 3 september van 12.00-17.00 uur ontvangen we op school de inspecteur. In het nieuwe
toezichtskader voor het basisonderwijs zijn tegenwoordig thema bezoeken opgenomen. Deze
bezoeken zijn gericht op het verkrijgen van informatie over de manier waarop basisscholen
bepaalde thema’s aanpakken of organiseren. Bij ons op school komt de inspecteur bekijken hoe de
overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt en hoe we dit proces
begeleiden en tot een passend schooladvies komen van onze leerlingen. Ook wordt er bekeken in
hoeverre deze adviezen op lange termijn kloppend zijn. De inspectie onderzoekt dit in verband met
de kansenongelijkheid onder basisschool leerlingen. Het bezoek is adviserend van aard en er zal
geen oordeel aan gekoppeld zijn.
Juf Eline (vanwege haar werk in groep 7-8) en juf Annette (vanwege haar rol als intern begeleider)
zijn bij dit inspectiebezoek aanwezig samen met Léonie en ook meneer Bert (directeur onderwijs
vanuit het bestuur) sluit nog aan. We vinden het erg leuk om met de inspecteur rond de tafel te gaan
en te bekijken hoe zij aankijkt tegen onze aanpak, we zien het als een gratis advies!
1-2 vervanging op dinsdag 3 september
Omdat juf Annette op dinsdag 3 september aanwezig is bij het inspectiebezoek en het voorbereiden
daarvan staat juf Sandra op deze dag voor de groep. Juf Annette sluit aan vanwege haar rol als
intern begeleider.

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

7-8 vervanging op dinsdag 3 september
Omdat juf Eline op dinsdag 3 september aanwezig is bij het inspectiebezoek en het voorbereiden
daarvan staat meneer Hans Bomgaars voor deze groep. Meneer Hans is een invaller vanuit
Leswerk.

1-8 toelichting AVG formulier- toestemming beeldmateriaal
Vorige week heeft uw kind een belbrief en het formulier toestemming beelmateriaal meegekregen.
Elk schooljaar moeten ouders opnieuw toestemming verlenen of foto’s en andere beeldopnamen
gemaakt mogen worden voor schoolgebruik. Het gaat om beeldmateriaal voor
- Beeldmateriaal voor in de schoolgids ,
- Beeldmateriaal socialmedia zoals de Facebookpagina
- Beeldmateriaal voor de website van Sint Anthonius

Wij registreren dat in de leerlingadministratie, ieder schooljaar opnieuw. Op het formulier kunt u
aangeven voor welke onderdelen u toestemming geeft. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wij hebben als school de intentie hebben om zeer zorgvuldig te zijn en er zullen sowieso geen
compromitterende foto’s gebruikt worden. Het lijkt ons goed om u erop te wijzen dat indien u geen
toestemming verleent, uw kind ook nooit op de foto zal staan. Uiteraard staat het u vrij om een
keuze te maken.
Graag het formulier invullen en ondertekenen en retour geven.
Verder willen we erop wijzen dat AVG voorschrijft dat zonder ingeleverd formulier wij er vanuit
moeten gaan dat geen toestemming verleend wordt voor beeldopnames. Wilt u ons en uzelf een
plezier doen en geeft u vlot het ondertekende formulier mee.
Hartelijk dank.
1-8 Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolreis/schoolkamp
In de jaarvergadering van donderdag 28 augustus is het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op 17,50 euro, per leerling. We willen u vragen dit bedrag over te maken op de rekening
van de oudervereniging: NL70RBRB0915349264
Daarnaast heb ik in de jaarvergadering uitgelegd dat de geldstromen van de school en de
oudervereniging vanaf 1 januari 2020 officieel gesplitst moeten worden.
Vanuit onze stichting Lowys Porquin hebben alle scholen, al voor de zomervakantie, de opdracht
gekregen geldstromen van de oudervereniging en de school apart te laten lopen. Dit omdat de wet
voorschrijft dat een school zich moet richten op onderwijs en dit gratis behoort te zijn. De
nevenactiviteiten vallen onder de zorg van de oudervereniging en niet onder de zorg van de school.
Op deze manier is dit van elkaar gescheiden en kan er geen belangenverstrengeling ontstaan.
Verder moeten wij expliciet benoemen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Echter, wanneer de school
niet meer kan en mag bijdragen aan deze activiteiten en veel ouders geen vrijwillige ouderbijdrage
betalen wordt het financieel onmogelijk om alle leuke activiteiten op lange termijn nog door te laten
gaan. Ik wil u er op wijzen, dat wanneer u het financieel niet rond krijgt, u altijd contact op kunt
nemen met stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/
De extra bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp moeten dus vanaf heden ook gestort
worden op de rekening van de Ouderraad. Het rekeningnummer van de oudervereniging is:
NL70RBRB0915349264
Wilt u het bedrag voor de schoolreis ( 25,00 euro per leerling) ook overmaken op deze rekening?
Alvast bedankt.
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1-8 tuinonderhoud en moestuin
Voor een aantal groepen hebben we erg enthousiaste opa’s, oma’s/vaders/moeders die met de
kinderen in de moestuintjes werken. Nog niet voor alle groepen is dit het geval. Wanneer u het leuk
vindt om te helpen en samen met kinderen aan de slag wil in de tuin, neem dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de
frequentie en het tijdstip.
Daarnaast ben ik op zoek naar een vader/moeder/opa/oma/tante/kennis die voor een vrijwillige
bijdrage de verantwoordelijkheid wil nemen over het tuinonderhoud. Het gras dat gemaaid moet
worden, snoeien van struiken en bomen rondom de school, onkruid tussen de tegels en groot
onkruid in de moestuinen … Deze persoon mag contact opnemen met mij, zodat we goede
afspraken kunnen maken over de werkzaamheden. Ik kijk er naar uit iemand te ontmoeten die hier
zin en tijd voor heeft!
1-8 opruimen bergingen
Meneer Marco wil heel graag de schuren opruimen. Er staan een hoop spullen in die weg kunnen.
Wie heeft er een kar en wil een keer een dagje met meneer Marco aan de slag om de schuren aan
kant te maken en samen met hem naar de stort rijden? Neem contact met hem op dan kunnen jullie
samen wat afspreken!
Aanwezigheid Leonie
Op dinsdag 3-09 en woensdag 4-09

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

1-8 Kalender (agenda) in Social Schools
De jaarkalender staat binnenkort weer in Social Schools We zijn onze laatste afspraken in de
jaarplanning aan het maken, zodat alles in één keer toegevoegd kan worden. Afspraken die voor u
van toepassing zijn kunt u straks overnemen in uw eigen agenda. De kalender is dan ook te
raadplegen in de app, hij heet daar ‘agenda’.
3-8 HAA in de maat
Vandaag start HAA in de maat. We hopen dat alle leerlingen weer veel plezier beleven aan samen
muziek maken!
3-8 Portfolio
Vergeet u niet de kinderen het portfolio, wat zij voor de zomervakantie hebben gekregen, mee terug
te geven naar school. Alvast bedankt.
1-8 Belbrief en toestemming gebruik fotomateriaal
U ontvangt vrijdag een leeg exemplaar van de belbrief en een toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal (AVG). Hierop vragen we alle gegevens nog eens in te vullen, zodat we de
administratieve gegevens kunnen controleren en eventueel aan kunnen passen in ons
administratiesysteem. Vergeet ook zeker niet naar de mailadressen en telefoonnummers te kijken.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal kunt u dit altijd
veranderen.

Met vriendelijke groet namens het team
Léonie Jansen
(week 35 di-woe-do aanwezig)
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