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25 Februari 2016 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Het voorjaar zit in de lucht. 
De sneeuwklokjes zijn bijna 
al uitgebloeid en nu zie je 
overal vrolijk gekleurde 
krokussen. Heeft u ook zo 
genoten van de gele 
bloemenpracht van de 
narcissen in de slootkant van 
de Hoofdvaart?  
De natuur is mooi. Echter 
soms moet er helaas 
ingegrepen worden. Zo ook 
bij ons op het schoolplein. Er 
zijn namelijk enkele bomen 
weggehaald. Deze markante 
bomen die een prachtig 
aanzicht gaven aan de 
school en het plein, werden 
te gevaarlijk. Tijdens storm 
braken er steeds meer 
takken af en er was zelfs een 
hele boom omgegaan. Dit 
leverde uiteraard gevaar op 
en daarom is besloten de 
bomen weg te halen. 
Er komen binnenkort weer 
nieuwe boompjes voor 
terug. 
Het team 
 

 
Vakantie en vrije dagen 
Voorjaarsvakantie 29 
februari t/m 6 maart. 
Woensdag 9 maart 
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij. 
Paasvakantie vrijdag 25 t/m 
maandag 28 maart. 
 
Verteltas 
Vrijdag 26 februari is de 
inleverdag van de 
Verteltassen. Denkt u er aan 
om de tassen aan uw kind 
mee te geven? 
 
Inloopochtend 
Maandag 7 maart kunt u bij 
het wegbrengen weer mee 
naar binnenlopen in de klas 
van uw kind. Kopje koffie 
en/of thee staat voor u klaar 
op de bar in de aula. 
 
Pedagogisch klimaat 
Maandag 7 maart is er van 
16.00 tot 17.30 uur een 
ouderbijeenkomst over ons 
pedagogisch klimaat. Graag 
horen wij van u wat u 

verstaat onder een goed 
pedagogisch klimaat. U kunt 
zich aanmelden via de mail: 
Directie.antoniusr@jl.nu 
 
Verkeerscommissie 
Maandag 7 maart komt de 
verkeerscommissie bij elkaar 
o.l.v. juf Miranda. 
Indien u iets wilt inbrengen 
kunt u dit schriftelijk melden 
bij haar. 
 
Oudervereniging 
Dinsdag 15 maart vergadert 
de OV vanaf 20.00 uur in de 
koffiekamer. 
 
Rapport 
Vrijdag 18 maart vanaf 17.00 
uur kunt u via het 
Ouderportaal het rapport 
van uw kind inzien. 
 
Oudergesprekken 
Maandag 21 en dinsdag 22 
maart zijn vanaf 16.00 uur 
de oudergesprekken voor 
groep 1 t/m 7. 
De gesprekken worden 9 
maart ingedeeld. Indien u 
een voorkeur heeft voor een 
dag of tijd moet u dit vòòr 9 
maart kenbaar maken. Na 
die datum kunnen wij geen 
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wijzigingen meer 
aanbrengen. 
Het komt helaas voor dat 
ouders zonder opgaaf van 
reden niet verschijnen. Een 
nieuw afspraak maken is 
echter niet meer mogelijk. U 
zult dan moeten wachten tot 
de eindgesprekken in juni. 
Woensdag 23 maart krijgen 
de kinderen van groep 2 t/m 
8 het rapport mee naar huis. 
 
Paasviering 
Witte Donderdag 24 maart is 
de Paasviering om 11.00 uur 
in de RK Kerk. Aansluitend is 
de Paaslunch in iedere 
groep. 

 
 
Gym en sieraden 
Graag uw aandacht voor het 
volgende: Op dinsdag en 
donderdag hebben de 
kinderen gym. 
Sieraden zoals oorbellen, 
kettingen, horloges, e.d. 
mogen i.v.m. de  veiligheid 
niet gedragen worden.  
Kinderen reageren soms nog 
verbaasd als hen gezegd 
wordt de sieraden uit te 
doen. Het is misschien 
handig om uw kind tijdens 
deze dagen dit soort 
sieraden gewoon niet te 
laten dragen. 

 
Voorleeswedstrijd 
Onze voorleeskampioen 
Mandy uit groep 8 heeft 6 
februari meegedaan aan de 
voorleesronde in Hoofddorp. 
Aan deze ronde doen 
verschillende scholen uit de 
Haarlemmermeer mee. 
Het ging hartstikke goed, 
maar helaas heeft zij niet de 
volgende ronde gehaald.  
Wij zijn trots op je Mandy! 
 
Verkeersexamen 
Kinderen van groep 7 
hebben een folder 
meegekregen over het 
verkeersexamen dat op 7 
april a.s. wordt afgenomen 
op school. Deze kinderen 
kunnen oefenexamens 
maken op de speciale 
oefensite van Veilig Verkeer  
Nederland: examen.vvn.nl  
 
Tijdens de verkeerslessen op 
school leren de kinderen 
over de verkeersregels.  
Echte 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. We zijn daarvoor op 
zoek naar ouders die de 
controleposten kunnen 

bemannen. Heeft u tijd om 
een uurtje te helpen op 12 
mei, laat het ons weten. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 
Mededeling GGD 
De GGD organiseert 
bijeenkomsten voor ouders 
en kinderen rondom 
scheiden. 
!JES het brugproject is een 
preventieve training voor 
ouders en kinderen na een 
echtscheiding. 
Maandag 4 april wordt 
gestart met de eerste 
bijeenkomst van !JES voor 
de kinderen, samen met de 
eerste ouderbijeenkomst, in 
het P-punt in Hoofddorp. 
 
Data voor de 
kinderbijeenkomsten zijn: 
4,11, 18 april, 11, 19, 24 mei 
en 27 juni 
terugkombijeenkomst. 
Dag is de maandag en 
tijdstip is van 15.30 – 17.00 
uur 
Locatie is P-Punt. 
  
Data voor de 
ouderbijeenkomsten zijn: 
Woensdagen 30 maart, 20 
april, 1 juni  
Dag is woensdag en tijdstip 
is van 19.30 – 21.30 uur 
Locatie is P-Punt. 
  
Via deze link  
http://www.meerwaarde.nl/
activiteitenaanbod/cursusaa
nbod/activiteit?aid=1119 
kunnen ouders zich 
opgeven.  
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Juf Marijke 
Juf Marijke heeft zich ziek 
gemeld en naar alle 
waarschijnlijkheid zal zij niet 
spoedig beter zijn. Juf Petra 
neemt een deel van haar 
werk over. Zij zal hierbij na 
de voorjaarsvakantie 
ondersteund worden door 
juf Daisy op de donderdag 
en vrijdag en vanaf april 
door juf Patricia. Tevens zal 
juf Maaike iedere dag deze 
groep gaan ondersteunen 
als onderwijsassistent.  Wij 
wensen juf Marijke veel 
beterschap! 
 
Juf Karin  
In de vorige Nieuwsbrief zijn 
wij helemaal vergeten u te 
melden dat juf Karin 26 
december bevallen is van 
een prachtige zoon: Milan. 
Het team is inmiddels op 
kraamvisite geweest en 
heeft met eigen ogen dit 
mooie kleine wonder mogen 
aanschouwen. Wij wensen 
juf Karin en haar man veel 
geluk met hun zoon.  

Juf Karin komt 17 maart 
weer bij ons op school om 
de gymlessen te verzorgen.  
 
Van meester Jasper hebben 
wij vandaag al afscheid 
genomen. Hij vertrekt 

volgende week naar Amerika 
om daar zijn droom van een 
eigen bedrijf na te jagen. 
Veel succes en ontzettend 
bedankt voor de goede en 
fijne invallessen. 
 
Werken aan ons onderwijs 
Dit schooljaar hebben wij 
ons gericht op een aantal 
schoolontwikkelingen. Eén 
daarvan is het verwerven 
van het keurmerk Earlybird. 
Dit keurmerk staat voor  
kwalitatief hoogwaardig 
Engels onderwijs. In April 
worden wij gevisiteerd door 
medewerkers van Early Bird 
en hopen wij het keurmerk 
te verwerven.  

 
 
Daarnaast zijn wij onze visie 
op het pedagogisch klimaat 
aan het herijken. Hierbij 
betrekken wij kinderen, 
ouders en het team. Na het 
vaststellen van deze visie 
zullen wij op basis hiervan 
een keuze maken voor een 
methode sociale 
vaardigheden. 
Samen met Onderwijsadvies 
kijken wij ook hoe wij onze 
leerlingen kunnen laten 
excelleren die iets meer 
aankunnen. Naast de theorie 
van de mindset die wij al 
toegelicht hebben in onze 
nieuwsbrief van 26 

november kijken wij ook 
welke verrijkings- en 
verdiepingsmaterialen nodig 
zijn en hoe wij 
meerbegaafde leerlingen 
kunnen signaleren.  
Daarnaast leggen wij 
momenteel de hand aan een 
ICT beleidsplan en 
implementeren de Bieb op 
School.  
Kortom we zitten niet stil en 
zijn druk doende ons 
onderwijs constant te 
verbeteren en te 
vernieuwen.  
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