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datum: 18 oktober 2018 
Geachte ouders/verzorgers, 
Er zit niet veel tijd tussen de voorlaatste Nieuwsbrief en de huidige. Dit 

heeft alles te maken met de komende herfstvakantie. Als wij weer op school 

terugkomen is het namelijk al november. Vandaar. 

De afgelopen maand was er weer één met verschillende activiteiten. 

We hadden ‘Op voeten en fietsen naar school’ met heel veel enthousiaste 

kinderen. Met dank aan de ouders van de Verkeerscommissie die er weer 

een leuke ontvangst van gemaakt hadden en ook nog een wedstrijd 

georganiseerd hadden. De appels waren beschikbaar gesteld door de 

Jumbo. 

De boekenmarkt was zoals ieder jaar een groot succes. Wat een 

gezelligheid toch altijd met zo’n goed gevulde school. 

Na de herfstvakantie maken we ons op voor het afscheid van meester Theo. 

Na meer dan 40 jaar in het onderwijs gaat hij ons verlaten en genieten van 

een meer dan verdiend pensioen. Er worden allerlei activiteiten rond zijn 

afscheid georganiseerd, hierover bent u al geïnformeerd in de app en mail. 

In deze nieuwsbrief meer hierover.  Voor meester Theo nog steeds een 

verrassing dus de redactie gaat alles in het werk stellen dat deze 

nieuwsbrief meester Theo niet bereikt. 

Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober. 

 

Maandag na de herfstvakantie bent 

u weer van harte welkom om ‘s 

morgens even met uw kind mee de 

klas in te lopen en een kopje koffie 

of thee te drinken aan de bar in de 

aula. 

 

Studiedagen 

Woensdag 7 november is een 

studiedag voor alle leerkrachten, 

daarom zijn alle kinderen vrij. 

Vrijdag 16 november uitsluitend 

groep 1 t/m 4 vrij 

 

Afscheid meester Theo 

Dinsdag 30 oktober wordt meester Theo verrast met een afscheidsfeest. Na ontvangst op school door alle kinderen en 

leerkrachten mag onze energieke meester samen met de kinderen springen en stuiteren in de Van Zantenhal. We 

overhandigen meester Theo ook nog een cadeau namens alle kinderen. U heeft hiervoor bijgedragen waarvoor grote 

dank. Wat het cadeau geworden is zullen we later onthullen! Om 14.30 uur is dit feest ten einde en moeten alle 

kinderen, ook de kinderen die fietsen, bij de Van Zantenhal opgehaald worden. We komen dus niet meer 

terug op school. Voor het veilig oversteken op de heen en terugweg zullen de verkeersouders zorg dragen. 

Voor het brengen van de kinderen hebben we inmiddels 30 auto’s, een geweldige bijdrage!. Toch komen we nog 5-6 

auto’s tekort. U kunt ons enorm helpen door u in de app als rij-ouder op te geven.  

 

Dinsdag 13 november is de afscheidsreceptie voor meester Theo. Samen met de 

Oudervereniging organiseren we een mooie receptie op school aansluitend op onze 

theaterdag. Van 14.45 uur tot 16.30 zijn ouders, verzorgers, oud-leerlingen, oud-collega’s 

en overige belangstellenden van harte welkom om meester Theo een fijn pensioen toe te 

wensen.  

 

Vrijdag 16 november tenslotte gaat het team afscheid nemen van meester Theo en zijn familie. 
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Sint Maarten 

Zondag 11 november is het Sint Maarten. 

Kinderen van groep 1 t/m 4 maken een lampion 

op school. Wilt u voor die tijd een lichtje 

meegeven want op vrijdag 9 november gaan de 

kinderen een rondje door de school met hun 

lampion. 

 

Theaterdag 

Dinsdag 13 november is de Theaterdag voor alle groepen. 

Iedere groep geeft een voorstelling voor de ouders. Aanvang 13.30 uur, einde 

ca. 14.30 uur. De kinderen worden begeleid door medewerkers van Pier K. Een 

uitnodiging voor deze voorstelling volgt nog. 

 

Voorleeswedstrijd 

Maandag 19 november vanaf 11 uur is de voorleeswedstrijd voor kinderen uit 

groep 7 en 8. In de eigen klas zijn dan inmiddels de voorrondes gehouden. De 

spannende finale vindt plaats in de aula. 

U zult weer aardig verrast worden!! Nadere informatie volgt. 

 

Informatiemiddag 

groep 1  

Dinsdag 6 november van 

16.30-17.30 is de 

informatiemiddag voor ouders 

van groep 1. 

 

Vergadering 

Dinsdagavond 6 november 

vergadert de OV vanaf 20.00 

uur. 

 

Stembureau 

Woensdag 21 november zal 

onze school fungeren als 

stemlokaal voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

 

Schoolapp 

Inmiddels hebben bijna alle ouders de 

schoolapp gedownload of op een 

device bekeken. Heeft u geen 

activatiecode ontvangen informeert u 

dan even bij de leerkracht.  

De app zullen wij steeds meer 

gebruiken als uitgaand 

communicatiemiddel, voor hulpvragen 

en leuke berichten.  

Wij zullen de app en mail niet 

gebruiken voor onderwijsinhoudelijk 

communicatie. Heeft u behoefte aan 

een gesprek met een leerkracht dan 

kunt u natuurlijk altijd even 

langslopen of via de mail een verzoek 

doen voor een afspraak.  

Voorlopig zullen wij schoolnieuws met 

u delen in de mail en de app. 

 

 

 

 

Oudergesprekken 

Maandag 19 november zijn de oudergesprekken voor groep 3. 

Voor ouders van groep 1-2 zijn de gesprekken facultatief. U ontvangt een 

uitnodiging. 

 

Verteltas 

Woensdagavond 21 november komen vanaf 20.00 uur de leden van de 

Verteltascommissie bij elkaar. 

De commissie zit te springen om hulp bij het controleren van de tassen. Dit 

kan gewoon onder schooltijd gebeuren en hoeft dus niet ‘s avonds. We 

hebben momenteel maar 3 mensen die dit doen. Dit is echt te weinig. Dus 

alstublieft: Meld u aan!! Of kom eens kijken! 

 

Mediawijsheid 

Maandag 26 november is de start van de week van de Mediawijsheid. 

Op onze school is mediawijsheid sinds enkele jaren een vast onderdeel in het 

programma. 

In deze digitale wereld blijft het belangrijk om kinderen bewust te maken van 

de manier waarop je met alle digitale mogelijkheden omgaat. Het gemak en 

de fun, maar zeker ook de gevaren ervan. 

Belangrijk dat u ook thuis een vinger aan de pols houdt.  

 

Leerlingenraad 

Deze week is gekozen welke kinderen van groep 6 t/m 8 in de leerlingenraad 

mogen. Binnenkort hebben we onze eerste vergadering, spannend!! 

De kinderen die in de leerlingenraad zitten zijn: uit groep 6 Deva en Brian, uit 

groep 7 Emily en Denny en uit groep 8 Julia en Kenji. Op naar de eerste 

vergadering en mooie plannen. 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool - oktober 2018 



 

 
 
 

Kinderkunstdagen Pier K 

In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer terecht bij de kinderkunstdagen van Pier K. 

Het thema van de kinderkunstdagen is: 

Aan Tafel! 

We gaan dit keer lekker aan de slag met met o.a. echt eten! Van fruit, groente en graan maken wij een huis of een stad. 

We maken fake food met verf en piepschuim en gaan lekker dansen. We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei maken 

en waxine houders vilten. Ook komen muziek maken en een theaterworkshop aan bod! 

Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers. 

Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen! 

De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K hoofddorp op: 

Dinsdag 23 oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober Van 10.00-16.00 uur 

Na afloop zal er een kleine presentatie plaatsvinden van wat er die dag is gedaan. 

De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen. 

Inschrijven kan via www.pier-k.nl (klik op de banner bij de Pier K Kinderkunstdagen). Hier zie je ook het volledige 

programma. Voor vragen, neem contact op met Pier K via telefoonnummer 023 5669565 

Of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl 
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Kalender  

Op de website vindt u de meeste actuele kalender. In de loop van het jaar wijzigen soms sommige data. Zo is 

bijvoorbeeld het schoolreisje verplaatst van 3 juni naar 27 mei in verband met de avondvierdaagse. Raadpleeg dus 

regelmatig de kalender op de website. 
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