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Geachte ouders/verzorgers, 
Alles loopt weer op rolletjes. 

De kinderen, juffen en meesters beginnen al aardig aan elkaar en het andere lokaal 

te wennen. Na zes weken vakantie spat het enthousiasme er bij de meeste 

kinderen vanaf. De nieuwsgierigheid naar nieuwe boeken en werkschriften blijft 

een belevenis op zich. 

Ook de OV heeft de eerste vergadering achter de rug. De commissie is  uitgebreid 

met een aantal ouders waaronder eindelijk ook een vader. Wie weet: goed 

voorbeeld doet goed volgen. Men is nog in overleg over het aanstellen van een 

voorzitter voor de OV. 

Binnenkort hoort u meer hierover. 

Het team 

Vakantie/vrije dagen! 

Maandag 8 oktober studiedag 

groep 1 t/m 4 vrij. 
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 

 

Maandag na de vakantie bent u 

welkom om even uw kind in de 

klas te brengen en een kort kijkje 

te nemen. In de aula kunt u een 

kopje koffie of thee drinken met 

andere ouders. 

 

 

 

Ouder/Kindgesprekken 

Maandag 1 en dinsdag 2 oktober vinden de gesprekken plaats tussen de kinderen 

en hun leerkracht(en) van de groepen 4 t/m 8. In de klas is al besproken wat deze 

gesprekken inhouden. De kinderen hebben al na kunnen denken over manieren 

van leren, eigenaarschap, wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, waarin wil je 

jezelf gaan verbeteren, wat verwacht je van de leerkracht? Uiteraard mogen de 

ouders meekomen, maar uitsluitend om te luisteren :). De kinderen zijn aan het 

woord. Alle ouders hebben zelf ingetekend op de tijdenlijst. Er zijn daarom geen 

uitnodigingen meegegeven. Wij gaan ervan uit dat u het zelf in uw agenda 

genoteerd heeft. 

 

Boekenmarkt 

Woensdag 3 oktober organiseren we in het kader van de Kinderboekenweek de 

jaarlijkse Boekenmarkt. 

De markt is van 11.30 tot 12.15 uur in de klassen en in de aula. 

 

Uw kind heeft vast thuis boeken die niet meer gelezen worden. Deze mogen voor 

een zacht prijsje verkocht worden op de boekenmarkt. Wilt u van tevoren samen 

met uw kind de boeken prijzen? Dit mag maximaal € 2,00 zijn. 

Deze boeken moeten woensdag (niet eerder aub) meegenomen worden naar 

school met daarbij een kleedje om alles uit te stallen en een portemonnee of blikje 

met wat klein (wissel)geld erin is ook handig. 

Uiteraard mogen de kinderen ook zelf bij de andere groepen gaan kijken. Zij 

kunnen dan even aan hun buur vragen of hij/zij op de spullen let. Het is de 

bedoeling dat de verkoop zoveel mogelijk door de kinderen gedaan wordt en niet 

door de ouders. 

In de aula worden worstenbroodjes verkocht en limonade. Ook daarbij is het leuk 

als de kinderen het zelf doen. Op deze manier leren zij ook met geld omgaan. 

Aan het eind van de verkoop moeten de kinderen terug naar hun eigen klas om op 

te ruimen en zich af te melden bij de leerkracht. 

Parro  

Afgelopen maandag bent u via de 

mail geïnformeerd over Parro. 

Met Parro houden wij u op de 

hoogte van activiteiten in en rond 

de klas en heeft u direct contact 

met ouders van onze school.  

In de app zitten meer 

functionaliteiten die we geleidelijk 

aan zullen introduceren. De 

Nieuwsbrief zullen we ook in de 

app gaan plaatsen. 

Volgende week ontvangt u van ons 

via de mail een uitnodiging om 

Parro te downloaden. Zodra 

ouders toegevoegd zijn aan de app 

zullen wij berichten gaan plaatsen. 
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Kinderboekenweek 3 t/m 14 

oktober 

Het onderwerp van de 

Kinderboekenweek dit jaar is 

‘Vriendschap’. 

Uiteraard wordt op school ook extra 

aandacht besteed aan dit thema en zal 

het kinderboek nog meer dan anders in 

het middelpunt van de belangstelling 

staan. 

De boeken ‘De waanzinnige boomhut 

van 78 verdiepingen’ van Andy 

Griffiths en Terry Denton (6-9 jaar) en 

‘Het leven van een loser 11 - drie keer 

niks’ van Jaff Kinney (10-12 jaar) zijn 

de winnaars van de Prijs van de 

Nederlandse Kinderjury 2018. 

Misschien een tip voor 5 december? 

Op de speciale website 

kinderboekenweek.nl kunt u allerlei 

leuke informatie vinden. Ook het 

themalied voor de Kinderboekenweek 

2018 ‘Kom erbij!’ van ‘Kinderen voor 

Kinderen’. 

Let ook op de media, in veel 

bibliotheken worden extra activiteiten 

georganiseerd. 

In het Cultuurgebouw Hoofddorp is 

zondag 14 oktober het 

Kinderboekenschrijversfeest met o.a. 

Tosca Menten. 

 

 

 

Bibliotheekbezoeken 

Zoals u waarschijnlijk weet is een 

jaarlijks terugkerend leesbevorderende 

activiteit het bezoeken van de 

Openbare Bibliotheek in Nieuw 

Vennep. Daar krijgen de kinderen 

informatie over o.a. wat voor soort 

boeken kun je vinden in de bieb, waar 

kun je ze vinden, wat betekenen de 

pictogrammen op de boeken en het 

computergebruik. Dit gebeurt op een 

speelse manier en wordt altijd erg leuk 

gevonden door de kinderen. Op deze 

manier hopen we alle kinderen 

enthousiast te maken en te bevorderen 

dat zij gebruik gaan maken van al het 

mooie materiaal dat zij gratis (!) 

kunnen lenen in de bibliotheek. 

De volgende bezoeken zijn gepland: 

Groep 4      maandag 15 oktober 

10.30-11.45 uur 

Groep 1/2a donderdag 18 oktober 

09.00-10.15 uur 

Groep 1/2b donderdag 18 oktober 

10.30-11.45 uur 

Groep 3      vrijdag 19 oktober 

09.00-10.15 uur 

Groep 5      vrijdag 19 oktober 

13.00-14.00 uur 

Bij verschillende van deze bezoeken is 

extra begeleiding van ouders nodig. 

 

Bericht van het Team Sportservice 

Haarlemmermeer 

Zwemvierdaagse in de Herfstvakantie. Jij doet toch ook 

mee? 

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het 

water te zijn. Doe dan mee aan de Zwem4daagse! Want nu 

kun je 4 dagen zwemmen en veel plezier beleven in het water. 

Vergeet niet om iemand mee te nemen, dan wordt het alleen 

maar leuker. 

Dus samen met je vader, moeder, opa, oma, oom of tante. 

Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes ook van harte welkom! 

Van 22 tot en met 25 oktober 2018 kan iedereen die in bezit is 

van een A-diploma deelnemen aan de vijfde Nationale 

Zwemvierdaagse 

in het sportcomplex Koning Willem-Alexander. Jong en oud is 

van harte welkom.  Elke avond zwemmen de deelnemers een 

afstand van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar, 

dan zwem je 250 meter. Je kunt starten tussen 18.00 en 

19.30 uur. 

Zwemmen kan tot 20.00 uur. Tijdens de voorinschrijving via 

deze website betaal je slechts € 7,50 voor 4 avonden. Je kunt 

je ook op 22 oktober inschrijven bij de stand in de hal van het 

sportcomplex. Dan betaal je € 10,00 voor deelname. Mocht je 

maar 

1 avond willen zwemmen, dat kan ook. Dan betaal je € 3,00 

per avond.   Betaling is alleen mogelijk via Ideal of contant bij 

de stand in de hal van het sportcomplex op 22 oktober. Pinnen 

is niet mogelijk. Heb je elke avond de afstand volbracht. Dan 

ontvang je 

een mooie medaille. Online inschrijven kan via: 

https://zpch.zwem4daagse.nl/. Heeft u nog vragen? Stuur een 

mail naar edeheij@teamsportservice.nl. 

 

 

Jeugdsportpas 

De JeugdSportPas is een leuke en laagdrempelige 

manier om kennis te maken met verschillende 

sporten. Zo kan iedereen van 0 tot 100 ontdekken 

welke sport het beste bij ze past. Je kunt met de 

JeugdSportPas vier keer meedoen met een les of 

training. 

Tijdens deze lessen leer je een aantal 

basisvaardigheden van de sport die je hebt gekozen. 

De JeugdSportPas is de ideale manier om niet alleen 

een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken 

met de sportaanbieder. Na de kennismakingslessen 

besluit je 

of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent 

nergens toe verplicht. Betalen voor de 

kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, hierdoor is 

inschrijven tot kort voor de start van de eerste les 

mogelijk. Voor vier lessen betaal je € 11,-. Het 

sportaanbod is verdeeld 

over 5 blokken. Deze blokken vallen tussen de 

schoolvakanties. De inschrijving voor een sport sluit 1 

week voor aanvangsdatum. Daarna is inschrijven niet 

meer mogelijk. Vanaf nu is het mogelijk om in te 

schrijven voor het nieuwe schooljaar. Er komen 

steeds 

meer sporten bij, dus neem regelmatig een kijkje! 

Inschrijven voor JSP kan via: 

https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice

.nl. Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar 

jsp@teamsportservice.nl of bel 023-2055517. 
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Juffendag 

Woensdag 17 

oktober is het 

juffendag in de 

groepen 1 en 2 

en vieren zij 

feest! 

 

 

 

GGD 

Dinsdag 30 oktober vindt 

de gebruikelijke 

screening plaats door de 

GGD bij de kinderen van 

de groepen 1-2 en 7. 

 

Lost and found 

Er staat een bak met 

gevonden voorwerpen bij 

het lokaal van groep 5. 

Alles wat aan het eind 

van iedere maand niet 

terug is naar de 

eigenaar, wordt 

weggedaan. 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Manon Turk en ik kom stage lopen in groep 7 bij 

juf Celine. Ik ken de kinderen al omdat ik vorig jaar ook in deze 

groep  stage heb gelopen. Toen zaten ze in groep 6. Ik kom nu 

op maandag, dinsdag en woensdag, dat blijft voorlopig zo, 

maar uiteindelijk ben ik er vijf dagen. 

Ik zit nu in mijn laatste jaar van de pabo en zal dus in deze 

groep mijn eindstage lopen. Het is heel leuk om de kinderen 

een heel jaar te kunnen volgen. 

Geschiedenis is mijn favoriete vak en veel kinderen uit de klas 

vinden dat ook. Ik houd veel van kunst en lezen. Ik denk dat ik 

veel leuke en leerzame dingen kan doen met de klas en de 

kinderen veel kan bijbrengen. Het wordt een leuk en leerzaam 

jaar! 

 

 

 

 

Op voeten en fietsen naar school. 

Vandaag, donderdag 27 september, deden onze 

leerlingen zoals ieder jaar mee aan de landelijke 

actie ‘op voeten en fietsen naar school’. Voor ieder 

die of lopend of fietsend naar school kwam, was er 

een leuke attentie en een gezonde traktatie 

mogelijk gemaakt door Jumbo van Vliet Nieuw 

Vennep. 

De Verkeerscommissie heeft ter gelegenheid van de 

actie een kleurwedstrijd georganiseerd voor de 

kinderen van groep 1 t/m 5. Per klas kunnen een 

jongen en een meisje met de mooiste kleurplaat 

een leuke prijs winnen. Voor de groepen 6 t/m 8 is 

een fotowedstrijd ‘hoe ga jij veilig naar school?’ 

De bedoeling is dat er een leuke foto wordt 

ingeleverd waarbij je kunt zien hoe diegene op een 

veilige manier naar school komt. Het mag een foto 

zijn van de leerling zelf of van iemand anders. Per 

klas wordt een jongen en meisje uitgekozen met de 

mooiste, coolste of stoerste foto. De winnaar komt 

met zijn/haar foto op de poster in de 

verkeersmaand later in dit schooljaar. 

 

Energy Battle 

Afgelopen dinsdag waren de zeven deelnemende scholen aan 

de Energy Battle te gast op de Antoniusschool. Tijdens deze 

bijeenkomst werd de tussenstand bekend gemaakt en 

ervaringen gedeeld tussen de scholen. Het creëren van 

bewustwording blijft een grote uitdaging bij kinderen én 

volwassenen. Binnenkort zetten wij in de strijd om de 

grootste besparing te realiseren ons geheime wapen in: 

zonnepanelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Day a Week School (DWS) 

Vanaf dit schooljaar nemen wij als school deel aan Day a Week School. Dit project 

bestaat uit een samenwerking van het ABC in Amsterdam en 

Haarlemmermeer-JongLeren en biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief 

zeer talentvolle en creatief denkende kinderen uit groep 5-6-7. Zij komen van 

verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte 

locatie. Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke 

leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Deze kinderen worden 

vervolgens met de DWS coördinatoren besproken in een nagesprek. De 

ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en 

uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de 

gelegenheid om toestemming te geven tot deelname. 

De groepen starten in januari 2019. Uitgebreide informatie voor de leerlingen en 

ouders van groep 5-6-7 volgt binnenkort. 
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Nieuws van groep 1-2 

Eten en drinken 

De leerlingen drinken om 10.00u 

en eten een hapje  

( liefst een stuk fruit ). We 

merken dat kinderen vaak te veel 

bij zich hebben. Zonde, een klein 

tussendoortje is echt genoeg. Zet 

u a.u.b. de naam op de beker en 

het bakje. 

Om 11.45u eten alle kinderen in 

de klas. Meestal 1 á 2 

boterhammen en weer een beker 

of pakje drinken erbij. U kunt 

natuurlijk ook kiezen voor 

schoolmelk. 

Het pauzehapje en drinken van 

10.00u moeten ‘s morgens door 

uw kind in de klas worden gezet 

en de lunch blijft nog in de 

schooltas. Wij verwachten dat 

kinderen zelf hun spullen weer 

terug in de tas doen. 

 

WC afspraken 

We leren kinderen de 

gebruikelijke regels : om de beurt 

naar het toilet, doortrekken, 

gebruik van wc papier en handen 

wassen. De afspraak is dat zowel 

de meisjes als de jongens óp de 

wc bril zitten!  Het is fijn als u 

deze regels met uw kind 

bespreekt. 

 

 

Gymles  

We verwachten van 

uw kind dat het 

zelfstandig aan en 

uitkleedt. Houd 

rekening met de 

kledingkeuze op die 

dag. Als het 

omkleden nog niet 

lukt verzoeken we u 

dit thuis te oefenen. 

Niet alleen aankleden, 

maar juist ook 

omkleden: kleding bij 

elkaar leggen en op 

die manier dat de 

kleding ( m.n. broek 

en jas ) ook weer 

gemakkelijk 

aangetrokken kan 

worden. 

 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 

begint al bij het naar 

binnen gaan. De 

kinderen trekken zelf 

hun jas uit, hangen 

deze aan de kapstok 

en zetten hun 

beker/bakje zelf in 

de klas. Ouders/ 

verzorgers kunnen al 

doorlopen en blijven 

op die manier niet in 

de deuropening 

staan. De kinderen 

lopen ook zelf naar 

hun stoel in de kring 

of naar hun plekje 

aan de tafel. 

 

 

 

Van de verkeerscommissie 

- Fietsen netjes stallen in de fietsenstalling, naast elkaar. 

Let op! de linkerkant van de fietsenstalling is bestemd 

voor fietsen van de leerkrachten.  

 

Vrijwillig eenrichtingsverkeer. Aangezien wij geen K&R 

gelegenheid hebben is het dringende advies om zoveel 

mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. 

Mocht u toch met de auto komen dan niet parkeren op de 

hoeken van de straat en de school te benaderen vanaf de 

Kerkstraat en te verlaten via de Papaverstraat. Op deze 

manier stroomt het autoverkeer soepel door. 

 

 

 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool - september 2018 



 

Kalender 
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