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Geachte ouders/verzorgers, 
Vandaag ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Graag nog even uw aandacht voor enkele berichten. 

Op de eerste nieuwe schooldag zal er een ‘start’ Nieuwsbrief online gaan en 

meegegeven worden. 

 

Wij wensen u allen een heerlijke zomervakantie toe! 

Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Zomervakantie 23 juli t/m 31 

augustus. 

Alle kinderen zijn 20 juli vrij vanaf 

11.45 uur. 

 

 

Brief van ons bestuur 

Het is een feit dat er momenteel 

een groot en structureel tekort is 

aan leerkrachten. Dit 

tekort heeft de arbeidsmarkt 

behoorlijk in beweging gebracht. 

De impact hiervan op het 

onderwijs is groot, voor zowel de 

stichting waar onze school onder 

valt (Jong Leren) als voor andere 

stichtingen in onze regio en 

daarbuiten. Ons bestuur informeert 

u in bijgaande brief. 

 

 

 

Afscheid groep 8 

Morgen 20 juli is de allerlaatste schooldag op de Antoniusschool voor de kinderen 

van groep 8. 

Een bijzonder moment. 

Traditiegetrouw gaan we om 11.30 uur met zijn allen aftellen op het schoolplein. 

Een grote kring met in het midden groep 8 en we tellen van 100 naar 0. 

Fijn als u er ook bij wilt zijn. 

Daarna gaan alle kinderen nog even naar de eigen klas om afscheid te nemen van 

de juf/meester.  

Op deze dag krijgen de kinderen het eindrapport mee naar huis. 
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Inloop en Picknick 

Vrijdag 7 september kunt u vanaf 16.00 uur binnenlopen in 

de (nieuwe) klas van uw kind. De boeken waar uw kind in 

gaat werken liggen op tafel ter inzage en tevens ander 

lesmateriaal. U kunt vragen stellen of gewoon een praatje 

maken met de nieuwe juf/meester. U bent van harte welkom!  

Daarna is vanaf 17.00 uur de PICKNICK op het plein voor alle 

kinderen, ouders en leerkrachten! De gelegenheid bij uitstek 

om elkaar weer te zien en vakantieverhalen te delen.  

U Neemt u uw eigen eten/hapje en kleedje mee, wij zorgen 

voor een muziekje en een zonnetje! 

Mocht dat zonnetje niet lukken dan gaat de picknick niet 

door. Dit zal dan per mail bekend worden gemaakt. 

 

Informatiemiddag  

groep 3 

Voorafgaand aan de picknick 

en inloop is er 7 september 

om 15.30 uur een 

informatiemiddag in het 

lokaal van groep 3 voor 

ouders van kinderen in deze 

groep. De leerkrachten van 

groep 3 zullen u informeren 

over de start en aanpak in 

deze groep.  

 

 

 

Antonius Got Talent 

Dit afgelopen schooljaar hebben wij 

het initiatief genomen om onze 

leerlingen verschillende workshops 

aan te bieden. Wij vinden het 

namelijk belangrijk dat kinderen ook 

andere talenten kunnen ontwikkelen 

dan de meer ‘schoolse zaken’. Dit 

konden wij niet alleen en daarom 

hebben wij u als ouders en verzorgers 

uitgedaagd om verschillende 

workshops te begeleiden. 

Getuige het enthousiasme van de 

kinderen en de reacties van 

verschillende ouders hebben wij 

vastgesteld dat onze opzet geslaagd 

is. Alle vrijwilligers die zich hiervoor 

ingezet hebben willen wij ontzettend 

bedanken. Het plezier spatte ervan af! 

Volgend schooljaar komen de 

workshops wederom op de agenda. 

Mocht u zich nu al uitgedaagd voelen 

en inspiratie hebben voor een 

workshop atelier, schroomt u dan niet 

maar meld u aan. 

 

 

 

Huisvesting Antoniusschool 

Naar aanleiding van een aantal vragen van ouders over de toekomstige 

huisvesting kunnen wij u melden dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn 

anders dan dat het huisvestingsplan, zoals voorzien, in december door de 

gemeenteraad is aangenomen. Daarom herhalen wij nog even ons bericht 

uit de nieuwsbrief van november 2017. 

 

-------- 

30-11-2017 

Vorige week is in het Haarlems Dagblad verslag gedaan van een 

bijeenkomst van de gezamenlijke schoolbesturen van de Haarlemmermeer 

en onderwijswethouder John Nederstigt over de huisvesting van scholen in 

de Haarlemmermeer. Daar is het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijsvoorzieningen besproken. Dit is het document waarmee de 

gemeente Haarlemmermeer en de schoolbesturen die in de gemeente actief 

zijn afspraken maken over de toekomst van de onderwijshuisvesting van 

onze scholen.  

 

In Nieuw-Vennep Dorp is het onderwijsaanbod georganiseerd in zes 

basisscholen. Gelet op de leegstand binnen de huidige huisvesting van een 

aantal van deze scholen, de verdere terugloop van leerlingen in de 

toekomst en de leeftijd van de huidige onderwijshuisvesting, kiezen de 

schoolbesturen ervoor om te komen tot betere organisatie van de 

huisvesting. Er ligt nu een voorstel met betrekking tot de herschikking van 

de Antoniusschool, locatie Ridderspoorstraat, het Mozaïek en de Boog om te 

komen tot nieuwbouw. Dit voorstel wordt half december in de 

gemeenteraad besproken. Uiteraard zullen wij u informeren over de 

voortgang van deze plannen. 

-------- 

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u uiteraard. 

 
 
 
 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool -juli 2018 



 

 
 

Gezocht MR leden 

 

Recent heeft Sigurd Balfoort kenbaar gemaakt dat hij zijn lidmaatschap van de MR 

wenst te beëindigen. De MR is dan ook met spoed op zoek naar nieuwe leden. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en 

medebestuur in het onderwijs. De MR bevordert openheid en onderling overleg in 

de school. In  periodiek overleg (waarbij de directie op verzoek aanwezig kan zijn) 

worden zaken besproken die voor de leerlingen, de school, de leerkrachten en/of de 

ouders van belang zijn. 

 

De MR van de Antoniusschool bestaat op dit moment uit de volgende ouder en 

leerkrachten: 

Richard Boellaard (voorzitter), Miranda Nijssen (leerkracht) en Monique Zethof 

(onderwijsassistent). Daarnaast is er ook een vertegenwoordiging van de 

Antoniusschool locatie Kalslagerring.  

 

Ben jij de betrokken ouder die wij zoeken? En ben jij bereid om zes keer per jaar 

een avond deel te nemen aan de vergadering van de MR? Laat het ons weten en 

neem contact op met: 

miranda.nijssen@stichtingdelasalle.nl of monique.zethof@stichtingdelasalle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolmelk 

In het nieuwe schooljaar zal er de 

eerste dagen geen schoolmelk zijn. 

U zult dus drinken voor de pauze 

mee moeten geven. 

Ouders van groep 4, waarvan de 

kinderen naar groep 5 gaan, 

dienen het abonnement aan te 

passen, wanneer zij willen dat er 

ook op vrijdag bij de lunch melk 

wordt gedronken. Dit gaat niet 

automatisch! 

Wilt u ook dat uw kind melk drinkt 

in de pauze. Bij campina, 

www.schoolmelk.nl 

kunt u hiervoor een 

schoolmelk-abonnement afsluiten. 

Drie weken na het afsluiten van 

het abonnement start de levering. 

Voor vragen kunt u ook bellen 

088-116 80 06. 

 

 

 

 

 

Energy Battle 

Energy Battle: niet alleen besparen, ook 

lokaal en groen opwekken! 

 

Sinds 2014 hebben we in 

Haarlemmermeer een energiebedrijf: 

Tegenstroom. Tegenstroom is een 

professionele leverancier van stroom én 

gas. Bijzonder aan Tegenstroom is, dat 

ze alleen in Haarlemmermeer werkt, dat 

ze geen winstoogmerk heeft en dat de 

gemeente eigenaar is. Tegenstroom 

heeft maar één doel: zo snel mogelijk 

iedereen aan duurzame en schone 

energie. En dat werkt, want iedereen 

kan nu via Tegenstroom zonnestroom 

uit Haarlemmermeer afnemen: stroom 

van Jos!  

Meer info, ga naar stroomvanjos.nl  

Jos Koeckhoven heeft op zijn schuur aan 

de IJweg 923 in Hoofddorp maar liefst 

1400 zonnepanelen neergelegd. Hij 

wekt bijna 400.000 kWh op per jaar! 

Die stroom gebruikt hij niet allemaal 

zelf. Hij houdt stroom over voor 

ongeveer 100 huishoudens.  

 

Ook de Antoniusschool gaat zijn 

eigen stroom opwekken. Weliswaar 

niet met 1400, maar met een 

bescheiden  aantal van 8 

zonnepanelen. Goed voor 2196 kWh 

per jaar! Deze investering wordt 

deels door de gemeente en deels 

door bestuur gefinancierd. 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool -juli 2018 

mailto:miranda.nijssen@stichtingdelasalle.nl
mailto:monique.zethof@stichtingdelasalle.nl
http://www.schoolmelk.nl/


 

 

Wil je een Spaans-Nederlands vriendje? 

Hoi, ik ben Eric en ik ben 9 jaar (groep 5, volgend jaar groep 6).  

Wil jij mijn vriendje zijn? 

Ik woon in Spanje maar ben ook soms een tijdje hier. Dan wil ik graag met een 

vriendje spelen. Ik ben binnenkort bij mij opa en oma, die hier om de hoek 

wonen, van 24 juli tot 9 augustus. 

 

Als het nou gezellig is dan kunnen we vaker spelen als ik hier ben. We kunnen 

elkaar ook schrijven enzo.  En je kunt me natuurlijk ook in Spanje komen 

opzoeken ;-) 

P.S. Ik heb ook een broertje van 3 jaar, ken je misschien ook een vriendje voor 

hem? 

 

Als je het leuk lijkt dan kun je mijn moeder schrijven: 

 

judithvangent@hotmail.com 

Whatsapp: +34 628318488 

 
 

Schoolfotograaf 

17 September komt de 

schoolfotograaf!

 

 
 

 
 

Gevonden voorwerpen 

Indien u nog bakjes of kledingstukken mist,  heeft u nog 1 dag de kans. Morgen gaat alles weg.  

Wilt u uw kind erop wijzen dat zij zelf zorgdragen voor hun bakjes? Ook al staat hun naam erop, wij gaan ze niet 

achterna brengen. 

Met gevonden kleding gaan wij altijd een paar maal per maand de klassen rond. Indien het aan het eind van de maand 

nog niet opgehaald is, gaat het in de kledingbak in het dorp. 

 

 
 

Bibliotheekbezoeken 

 

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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