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Activiteitenoverzicht:
20 juli
20 juli-2 sept.
3 sept.

12.00 uur; begin
zomervakantie
Zomervakantie
Eerste schooldag

Social Schools
Dit is de laatste nieuwsbrief die u via
deze weg ontvangt. Na de vakantie
gaan wij definitief over op Social
Schools. Hierin worden berichten
geplaatst op het moment dat ze
relevant zijn, en 1x per week
ontvangt u een update met alle
geplaatste berichten van de
afgelopen week.
Op deze manier wordt u volledig op
de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen in en om de school.

Gevonden voorwerpen
Morgen liggen alle gevonden
voorwerpen in de hal op een tafel.
Alles wat morgen niet is
opgehaald, gaat weg.

Zomervakantie
Vrijdagmiddag om 12.00 uur zijn
alle leerlingen vrij.
We wensen iedereen een hele
fijne zomervakantie en zien jullie
graag uitgerust terug op maandag
3 september.
Team St. Antoniusschool

Formatie
Zoals u wellicht weet en in
onderstaand stukje kunt lezen is er
momenteel een lerarentekort. Ook
wij hebben daar mee te maken.
Gelukkig hebben we nu bijna de hele
formatie voor komend schooljaar
rond.

Reminders:
 Start nieuwe schooljaar:
maandag 3 september
Omruilactie iPad hoezen
Onlangs heeft u bericht gehad van
de iPadservice over het omruilen van
de hoezen van de iPad 2017 (5e
generatie). Op dit moment zijn de
collega’s van de iPadservice druk
bezig om de hoezen op de diverse
scholen om te ruilen. (U hoeft
hiervoor zelf geen actie te
ondernemen; er is bekend welke
leerlingen een verkeerde hoes
hebben.)
Er wordt geprobeerd dit zo spoedig
mogelijk af te ronden.
RTV Noord
Gisteren hebben de kinderen van
groep 8 ons getrakteerd op een
prachtige musical. Het was echt
fantastisch, wat een talent in de
groep! Als alles goed gaat komen er
morgenavond enkele kinderen van
groep 8 op TV Noord om hierover te
vertellen. Allemaal kijken dus.
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