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Geachte ouders/verzorgers, 
Afgelopen maandag waren we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje naar 

Diergaarde Blijdorp. 

Een prachtige dierentuin waar de kinderen van genoten hebben. Hartelijk 

dank aan alle ouders die mee waren om de kinderen te begeleiden.  

We zitten nu in de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Laten we 

met elkaar hopen dat het mooie weer mag voortduren zodat iedereen ervan 

kan blijven genieten. Maar misschien gaat u de zon wel in het buitenland 

opzoeken. Daar andere cultuur opsnuiven, zwemmen, lekker eten, stadjes 

bezoeken en vooral even lekker uitrusten! 

Maar...zover is het nog niet. 

Momenteel is groep 8 in de StayOkay in Noordwijk waar de kinderen nog 

even genieten van elkaars gezelschap. Morgen komen zij terug. 

Ook zijn zij al hard aan het oefenen voor de eindmusical. 

Zo staan er nog meer activiteiten op stapel voor de kinderen. U kunt het 

vinden in deze editie. 

Donderdag 19 juli ontvangt u nog een korte Nieuwsbrief. 

Het team 

 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Zomervakantie van 21 juli t/m 2 

september. 

 

Eerste schooldag maandag 3 

september is uiteraard een 

Inloopochtend. 

 

Vrijdag 7 september 16.00 uur 

inloop in de klas en aansluitend 

vanaf 17.00 uur picknick op het 

schoolplein. 

 

Wenochtend 

Woensdag 4 juli is de ‘wenochtend’ voor nieuwe leerlingen. 

 

Bibliotheekbezoek 

Groep 6 gaat op 3 juli naar de bibliotheek. Groep 4 op 6 juli. De kleutergroepen 

gaan donderdag 5 juli weer een bezoekje brengen aan de Openbare Bibliotheek. Er 

wordt nog gezocht naar begeleidende ouders. Laat het de leerkracht even weten als 

u graag meegaat. Alle kinderen krijgen nog een brief mee. 

 

Kleuter thema ochtend 

Vrijdag 6 juli organiseren de kinderen van groep 8 een thema ochtend voor de 

kleuters. Het thema is ‘Circus’. Zij zullen allerlei spelletjes gaan doen die betrekking 

hebben op alle spannende dingen die in een circus gebeuren. Uiteraard mogen de 

kinderen verkleed naar school komen. Dat het gezellig gaat worden staat nu al vast! 

De kinderen van groep 1-2 hoeven deze dag geen pauzehapje en drinken mee te 

nemen. 

 

 

In gesprek 

Als u in gesprek wilt gaan met één van de leerkrachten, kunt u het beste even 

wachten na schooltijd om een afspraak te maken. De leerkrachten zijn het eerste 

aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Zij proberen u zo goed mogelijk te helpen. 

Zomerlezen via de 

bibliotheek 

Lezen is heel belangrijk en wordt 

daarom op onze school zoveel 

mogelijk gestimuleerd. 

Het is van belang om ook tijdens 

de zomervakantie te blijven 

lezen. Hiermee wordt een 

terugval van avi-niveau 

tegengegaan. Leeskilometers 

maken blijft belangrijk! 

Daarom komt ook dit jaar de 

Bibliotheek weer met een nieuwe 

editie van de VakantieBieb met 

leuke jeugd e-books voor 

leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Alle leerlingen krijgen een 

deurhanger mee waarop u de 

nodige informatie kunt vinden.  

De app kan gedownload worden 

van 1 juli t/m 31 augustus via 

www.vakantiebieb.nl 
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Verteltas 

Woensdag 11 juli is de laatste Verteltasbijeenkomst van dit 

schooljaar. Iedereen is van harte welkom. 

 

Gevonden voorwerpen 

Het is bijna eind van de maand. Dit betekent dat alles wat dan nog in 

de bak ‘Gevonden Voorwerpen’ zit weg gaat. 

Ook dit jaar hebben we ons weer verbaasd over het gemak waarmee 

dingen achtergelaten en nooit meer opgehaald worden. Truien, 

vesten, broeken, gymkleding, handdoeken, schoenen, sokken, 

ondergoed, mutsen, handschoenen enz. 

Ook ontzettend veel plastic bakjes en doppers. Misschien kunt u er 

voor het volgend schooljaar over nadenken of het perse noodzakelijk 

is dat het pauzehapje van uw kind in een bakje meegegeven wordt. 

Een koekje bijvoorbeeld kunt u in een cellofaantje verpakken. Indien 

u schoongemaakt fruit meegeeft is een bakje uiteraard wel handig, 

maar zet u dan wel de naam van uw kind erop. 

Dring er aub bij uw kind dan ook op aan dat het bakje mee naar huis 

gaat en controleer dit thuis. 

Wij vertrouwen op uw medewerking. 

 

 

 

Musical groep 8 

Woensdag 18 juli is de eindmusical voor ouders 

van groep 8. De avond begint om 19.30 uur en 

zal tot ongeveer 22.30 uur duren. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de decors, 

het oefenen van de liedjes en het uit het hoofd 

leren van de verschillende rollen. 

Heel spannend allemaal, maar tegelijkertijd ook 

heel erg leuk! 

Ouders van groep 8 zullen een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen. 

 

Donderdag 19 juli wordt de musical ‘s morgens 

opgevoerd voor alle kinderen en ‘s middags 

voor de grootouders van 12.30-14.00 uur. 

 

Foto’s maken mag alleen voor eigen gebruik en 

deze mogen niet gedeeld worden op social 

media! 

 

Nieuws van groep 1-2  

De leerkrachten kijken terug op een 

geslaagde juffendag. Het was een dag vol 

verrassingen voor de juf én voor de 

kinderen. Hartelijk voor alle attenties in de 

vorm van tekeningen, bloemen en 

cadeaubonnen. 

 

 

 

Energy Battle 

Meester Theo is samen met de 

kinderen van groep 7 en 8 hard aan 

het werk om de school 

energiebewust te maken. Naast 

inventarisatie van het huidig 

verbruik en hier spaarzaam mee 

omgaan, komen de kinderen ook 

met ideeën voor alternatieve 

energie. Op advies van de kinderen 

zijn we aan het onderzoeken of we 

zonnepanelen op school kunnen 

installeren met een goed 

monitoringssysteem. We hebben 

hier offertes voor opgevraagd en 

hopen u hier binnenkort meer over 

te kunnen vertellen.  

 

 

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag. 

Alle kinderen zijn vrij vanaf 11.45 uur.  De kinderen krijgen het tweede 

rapport en uiteraard nemen we met elkaar afscheid van groep 8. 

 

Afscheid groep 8 

Zoals ieder jaar nemen we met alle kinderen en aanwezige leerkrachten op 

het plein afscheid van groep 8. U bent van harte uitgenodigd om daarbij 

aanwezig te zijn. Om 11.30 uur gaan we in een grote kring voor hen aftellen 

op het plein. Daarna gaat iedereen nog even de eigen klas in om afscheid te 

nemen van de eigen juf/meester. Vanaf 11.45 uur begint voor iedereen de 

zomervakantie. 

 

Bijenvolk 

Een kleine tegenslag voor ons bijenvolk. De koningin is dood. Zo gaat dat in 

de natuur. Het volk is nu druk doende om een nieuwe koningin groot te 

brengen, waarna de productie van honing weer volop hervat zal worden. 

Zwermdrift is in ieder geval door onze imker tegengegaan en het volk 

verkeert nog steeds in goede conditie. In de groepen wordt het wel en wee 

van ons bijenvolk regelmatig besproken en bekeken.  

 

Fietsenstalling 

Groep 8 heeft samen met een graffiti artiest de fietsenstalling onderhanden 

genomen. Dit mede op verzoek van de verkeerscommissie die vond dat de 

saaie fietsenstalling wel een kleurtje kon gebruiken. Nou dat hebben ze 

geweten! In de klas zijn diverse ontwerpen gemaakt, en afgelopen vrijdag 

zijn deze gerealiseerd. Het is nog niet helemaal klaar, er wordt nog aan 

gewerkt.  
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Groepsbezetting 2018-2019 

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de groepsbezetting in 2018-2019. Het zijn onrustige tijden in onderwijsland. 

Er wordt veel van leerkrachten gevraagd en de werkdruk is hoog. Desalniettemin zijn we er in geslaagd om ook volgend 

jaar de bezetting weer (grotendeels) op orde te krijgen. Dat is geen vanzelfsprekendheid! Het tekort aan leerkrachten is 

groot. Ook nu zijn er nog veel scholen met vacatures en geen sollicitanten. We vissen allemaal in dezelfde vijver… Het 

afgelopen jaar hebben we alle zeilen moeten bijzetten om vervangingen te kunnen regelen voor zieke collega’s, verlof of 

scholing. Volgend schooljaar zal dat niet anders zijn en mogelijk nog problematischer. Het lerarentekort is bij lange na 

nog niet opgelost. Dat betekent soms wisselende leerkrachten voor de groep wanneer een collega ziek is of vervangen 

moet worden. Geen gewenste situatie maar altijd nog beter dan een groep moeten splitsen of naar huis. Wij rekenen op 

uw begrip. En...mocht u zelf de stap overwegen om het onderwijs in te gaan? Er is geen beter moment dan nu! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs 

 

Kinkhoest 

Op school is bij een aantal kinderen kinkhoest geconstateerd. In eerste 

instantie lijkt de ziekte op een gewone neusverkoudheid en de daarbij 

behorende klachten. Na ongeveer twee weken worden de hoestbuien erger. 

Overige ziekteverschijnselen hangerig, lusteloos, hoesten, benauwdheid (blauw 

aanlopen), slecht eten, moeite met ademen. Na een paar weken wordt het 

hoesten langzaam minder.  

 

Om besmetting van kinkhoest te voorkomen, kun je rekening houden met een 

aantal zaken: Gebruik een papieren zakdoek en gooi deze na gebruik meteen 

weg. Was altijd na hoesten, niezen en snuiten je handen. Houd pasgeboren 

baby’s uit de buurt van hoestende en niezende mensen. 

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school. Kinkhoest is al 

besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt 

niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.  

 

 

 

 
 

Graffitti groep 8 

 

Meer foto’s, activiteiten 

en evenementen op 

onze website: 

www.antoniusschool 
ridderspoorstraat.nl 

Voor het fotoboek heeft 

u een inlog nodig. Deze 

kunt u opvragen via 

info.antoniusr@jl.nu 
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Kalender  
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