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Geachte ouders/verzorgers, 
Afgelopen weekend is de 
klok weer een uur vooruit 
gegaan. Zomertijd!  
Binnenkort hebben we de 
sportdag. Daar kunnen we 
wel een zonnetje bij 
gebruiken. We kunnen daar 
trouwens ook nog hulp van 
ouders bij gebruiken. Wilt u 
meehelpen en hebt u zich 
nog niet aangemeld? Het 
kan nog bij de leerkrachten. 
Ook opa’s, oma’s, oud-
leerlingen kunnen zich 
aanmelden. 
In de maand april vinden 
traditiegetrouw ook veel 
verkeersactiviteiten plaats. 
Bij de meeste activiteiten 
hebben de kinderen hun 
fiets nodig. Wilt u hier svp 
rekening mee houden? 
Het team 
 

 
 
 

Vakantie en vrije dagen 
Meivakantie 25 april t/m 8 
mei . 
 
Verkeer 
Maandag 7 maart kwam de 
verkeerscommissie bij 
elkaar. De verkeersafspraken 
op en om de school zijn 
weer aangescherpt en 
brengen we even onder uw 
aandacht: 
* Voorkeurs rijrichting 
Ridderspoorstraat  naar 
Papaverstraat en niet 
andersom. 
 
* Niet parkeren bij de 
paaltjes in de bocht. 
 
* Het liefst parkeren in de 
parkeervakken in de 
Papaverstraat i.p.v bij de 
woningen voor de school 
 
* Er mag niet gefietst 
worden op het schoolplein!   
 
*Oversteken bij de 

klaarovers. 

 
 

 
 
 

Verkeersexamen 
Kinderen van groep 7 
hebben 7 april het theorie  
verkeersexamen. 
Tijdens de verkeerslessen op 
school leren de kinderen 
over de verkeersregels.  
Echter ervaring doen zij op 
met u als ouder, buiten op 
straat. Hoe meer ervaring, 
hoe veiliger uw kind aan het 
verkeer kan deelnemen. En 
des te meer kans van slagen 
voor het praktijkexamen in 
mei. 
 
Het praktijkexamen vindt 
plaats op donderdag 12 
mei.  
 
Verkeersactiviteiten 
Maandag 11 april maakt 
groep 3 een 
verkeerswandeling. (geen 
fiets nodig) 
 
Maandag 11 april krijgt 
groep 4 voorlichting over 
‘veilig oversteken’. 
Woensdag 13 april gaan zij 
dit in de praktijk brengen en 
doen zij fietsspelletjes.  
(Fiets mee!) 
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Donderdag 14 april oefent 
groep 6 hun fietsvaardigheid 
(Fiets mee!). 
 
Vrijdag 15 april doet groep 5 
fietsspelletjes (Fiets mee!). 
 
Het is belangrijk dat bij de 
fietsactiviteiten ieder kind 
een fiets mee heeft naar 
school. Wij vertrouwen erop 
dat de fiets technisch in orde 
is. 
 
Verteltas 
Dinsdag 12 april is de 
Verteltasbijeenkomst. 
Belangstellenden zijn van 
harte welkom! 
 
Woensdag 6 april is weer de 
wisseldag. Deze dag moeten 
de verteltassen ingeleverd 
worden! 
Sportdag 

Dinsdag 12 april is de 
jaarlijkse sportdag op het 
DIOS terrein. 
Voor de kleuters gelden 
andere tijden dan groep 3 
t/m 8. 
U  ontvangt een brief met 
alle informatie. 
Denkt u er ook aan om de 
sportdag te melden bij de 
NSO? 
 
Eindtoets 
Dinsdag 19 t/m donderdag 
21 april heeft groep 8 de 
CITO Eindtoets. 
Heel veel succes allemaal. 
 
Facebook 
Bent u al ‘vriend’ van de 
Antoniusschool? Op onze 
Facebookpagina vindt u 
regelmatig foto’s van alles 
wat de kinderen dagelijks op 
school doen. Vindt u het 

leuk om ons te volgen, zoek 
dan op facebook 
Antoniusschool 
Ridderspoorstraat. Tot ziens 
op Facebook! 
 
Luizenmoeders gezocht 
Wij zijn dringend op zoek 
naar ouders die ons willen 
helpen bij de luizencontrole. 
Iedere tweede woensdag na 
een vakantie is er controle 
op school van 09.00 uur tot 
ca. 10.30 uur. Ook als u maar 
één keer kunt helpen zou 
dat al heel fijn zijn. De 
luizencontrole werkt enorm 
preventief bij het 
voorkomen van een 
uitbraak, het zou jammer 
zijn als we dit niet kunnen 
organiseren met elkaar. U 
kunt zich opgeven bij juf 
Jeanne-Marie: 
jeannemarie.michels@jl.nu 
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