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Geachte ouders/verzorgers, 

Twee weken geleden is Sinterklaas aangekomen in Nederland. 

Helaas is dit niet zonder commotie gegaan. Op school vieren wij het 

Sinterklaasfeest op woensdag 5 december. Sinterklaas komt omstreeks 08.30 

uur bij school aan en uiteraard zijn daar ook Pieten bij. 

Wij verheugen ons op een feest voor de kinderen.  

Ook ouders zijn van harte welkom om op het plein aanwezig te zijn bij de 

verwelkoming van Sint en Pieten.  

Wij wensen u en uw gezin ook thuis een gezellig Sinterklaasfeest toe! 

 

Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het Kerst. Daarom  veel 

mededelingen in deze Nieuwsbrief die betrekking hebben op het Kerstfeest. 

Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Studiedag donderdag 6 december 

groep 1 t/m 4 vrij. 

 

Kerstvakantie 22 december t/m 6 

januari. 

 

Maandag 7 januari 2019 bent u 

welkom op de Inloopochtend. 

 

 

 

Kerstlichtje 

Wilt u aan uw kind een leeg glazen potje meegeven met 

onderop de naam geschreven? 

Daar gaan we dan een mooi kerstlichtje van maken. 

 

Kerstkaarten 

Het sturen van kerstkaarten is een mooi gebruik om 

anderen te laten weten dat je aan hen denkt. 

Ook kinderen vinden het leuk om vrienden en vriendinnen 

een kerstkaart te geven. 

Echter wij doen u een vriendelijk en dringend verzoek om 

uw kind de kerstkaarten niet in de klas uit te laten delen. 

Het vergt veel (les)tijd, voor kinderen die geen kaart krijgen 

is het sneu en de kaarten blijven over het algemeen in de 

laatjes liggen. 

Graag de kaarten na schooltijd op het plein uit laten delen. 
 

Kerstversieren 

We zoeken voor maandagavond 10 december aanvang 

19.30 uur ouders die willen helpen de school in de kerstsfeer 

te brengen. Dus wie wil en kan komen graag, vele handen 

maken licht werk! Opgeven in de Parro app (Agenda). 

 

Kerststukjes 

Op maandag 17 en/of dinsdag 18 december worden er 

kerststukjes gemaakt in de groepen 1 t/m 8. 

Wilt u op maandag de 17e (aub niet eerder) spulletjes 

meegeven in een plastic tas met de naam van uw kind? 

Wat is er nodig? 

-potje/bakje met voorgeweekte oase (aub geen rieten 

mandje i.v.m. lekken) 

-kaars 

-groen 

-versierseltjes 

-eventueel een snoeischaar (met naam!) 
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Kijkavond 

Dinsdag 18 december is de Kerst- Kijkavond in school. 

Let u op de tijden. Dit is namelijk van 18.30-19.00 uur. 

Dit hebben wij speciaal gedaan voor de jonge kinderen 

omdat het anders zo laat wordt voor hen. 

U als ouders bent van harte uitgenodigd maar ook andere 

familieleden zoals oma’s, opa’s enz. 

De kinderen vinden het een feest om u te laten zien wat zij 

allemaal gemaakt hebben om de school in Kerstsfeer te 

brengen. 

 

Kerstdiner 

Voor het Kerstdiner vragen wij alle ouders weer om iets 

lekkers te maken voor de kinderen. Bij iedere groep komt 

vanaf 10 december 14.30 uur een intekenlijst te hangen die 

u kunt invullen. U mag het maken van gerechten ook delen 

met iemand. 

 

Servies 

Om de Kerstviering en het Kerstdiner voor alle kinderen te 

laten slagen doen wij ieder jaar een beroep op de ouders. 

De OV is echt onmisbaar en verzet die middag en avond 

bergen werk. U begrijpt dat na een Kerstdiner voor de hele 

school, na afloop een gigantische afwas is. Om dit een 

beetje in te kunnen perken verzoeken wij u om donderdag 

de 20e aan uw kind een eigen bord, beker, (soep)bakje en 

bestek mee te geven in een plastic tas. Dit gaat dan na 

afloop weer (ongewassen!) mee naar huis. Wilt u op het 

serviesgoed de naam van uw kind zetten? 

Onze voorkeur gaat uit naar ‘blijvend’  serviesgoed en geen 

wegwerpmateriaal.  

Kerstviering 

Donderdag 20 december vieren wij met alle kinderen het 

Kerstfeest in de kerk om 17.15 uur. 

Er is gewoon school op die dag tot 14.30 uur.  

Om 17.00 uur worden de kinderen weer in de klas terug 

verwacht en lopen wij gezamenlijk naar de RK kerk alwaar u 

ook van harte welkom bent. 

Wilt u rekening houden met de gereserveerde banken? 

In de kerk vindt een collecte plaats. Met de opbrengst 

kunnen wij de kosten aan de kerk betalen. 

Na afloop lopen we gezamenlijk terug naar school en hebben 

alle leerlingen in hun eigen klas het Kerstdiner. 

Vanaf 18.30 uur kunnen de ouders een glaasje glühwein 

drinken op het plein. Dit wordt beschikbaar gesteld door de 

ouders van Suus en Max Scheltus. 

Om ongeveer  19.00 uur kunt u uw kind afhalen in de klas. 

Vrijdag 21 december is er gewoon school. 

De Kerstvakantie is van 22 december t/m 6 januari. 

 

 

 

 

 

Halen en brengen kinderen 

Met het korter worden van de dagen zien we ook dat meer 

kinderen met de auto gebracht worden. Graag nog even uw 

aandacht voor onze Kiss + Ride zone. Die hebben we 

namelijk niet!... Dat betekent dat u de auto even op een 

daarvoor bestemde plek moet parkeren, en niet voor de 

oprit van de buren of in de bocht. Vervolgens kunt u in alle 

rust afscheid nemen van uw kind zonder andere 

medeweggebruikers hierbij te hinderen.  

 

Onderzoek ouderbetrokkenheid 

Op de vrijdag schuift in het kantoor van meester Hans Joost 

Peters aan. Hij is in opleiding voor schooldirecteur en doet 

bij ons op school onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Ook u 

wordt bij dit onderzoek betrokken. Binnenkort meer 

hierover. 

 

Speelgoeddag 

Vrijdag 7 december is het Speelgoeddag voor groep 1 

en 2 

 

Sportclinic 

Dinsdag 11 december hebben de kinderen tijdens gym 

een sportclinic Voetbal. 

 

Voorlichtingsavond VO 

Dinsdagavond 11 december is van 19.15-21.00 uur op 

het HVC  een voorlichtingsavond over het Voortgezet 

Onderwijs. Dit is bedoeld voor ouders van groep 8. 

Opgeven voor deze bijeenkomst doet u in de Parro app 

(Agenda). 
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GGDFlits Sinterklaasstress 

  

Sinterklaas, een kinderfeest en een 

positief feest. Voor veel kinderen levert 

deze periode stress op omdat er zoveel 

op ze af komt. Tegenwoordig begint 

deze periode voor sommigen al vanaf 

Halloween en Sint Maarten. 

Lees hier tips om deze periode zo 

gezellig mogelijk met elkaar door te 

komen. 

Is uw kind erg stressgevoelig en maakt 

u zich daar zorgen over? U kunt altijd 

een gesprek met de jeugdarts, 

verbonden aan de school van uw kind, 

maken om uw zorg te bespreken. Een 

afspraak maken kan via 023-7891777 

op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur  en 

13.00 - 17.00 uur. 

 

 

 

Energy Battle 

Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 werken met ons mee aan de Energy 

battle. Deze zgn. Power Rangers zorgen ervoor dat kinderen en leerkrachten 

zuinig omgaan met energie. Binnenkort verzorgen zij in alle klassen een korte 

presentatie over duurzaamheid en geven zij het startsein voor een onderlinge 

competitie. In week 51 tenslotte worden de zonnepanelen gemonteerd op het 

dak. Dit is tevens een intitiatief en idee van de kinderen. Met deze 

zonnepanelen wekken we duurzame energie op. De opbrengsten kunnen we 

volgen op een monitor op een centrale plek in de school. 

 

  

 

Nieuwe OV leden 

We zijn erg blij met de nieuwe leden van de Oudervereniging, niet in de laatste 

plaats omdat na volgend schooljaar een flink aantal ouders de OV gaat 

verlaten omdat hun kinderen van school gaan. We zijn dan ook nog steeds op 

zoek naar nieuwe leden en in het bijzonder een voorzitter én iemand die 

volgend schooljaar mee wilt lopen met de penningmeester van de OV. 

Interesse? Stuur een mailtje naar hans.ettema@jl.nu  

 

Nieuws van groep  1/2 

Op dinsdag 6 november was er een informatiemiddag voor de ouders van 

kinderen in groep 1. Wat fijn dat u er was en dat we u hebben kunnen vertellen 

wat wij verwachten van uw kind in dit eerste leerjaar.  

Op vrijdag 7 december is het speelgoeddag en mogen de kinderen speelgoed van 

thuis meenemen.   

Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Als 

het dringend is, wacht u dan even totdat alle leerlingen en ouders uit de klas zijn 

na schooltijd.   

Op de gymdagen graag gemakkelijke kleding aan geven. Het is de bedoeling dat 

uw kind zichzelf aan en uit kan kleden. 

Denk nog even aan namen op bekers, bakjes, tassen en óók in de gymschoenen.  

Uw kind speelt op school elke dag minimaal een half uur buiten, ongeacht het 

weer. Houd dus rekening met de kleding. 

 

Parro app 

De Parro schoolapp begint aardig ingeburgerd te raken. In 

de meeste groepen zijn 100% van de ouders gekoppeld! 

Check ook regelmatig de agenda voor hulpvragen en 

activiteiten!  

Veel ouders hebben inmiddels hun privacy voorkeuren 

ingesteld. Heeft u dat nog niet gedaan, doet u dat dan 

z.s.m. bij uw profiel. 

Sint Pannekoek 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en vind je 

pannenkoeken superlekker? Kom dan 

morgen, vrijdag 30 november,  naar de 

Hype van 17.00 tot 18.00 voor een 

lekkere pannenkoek. Helemaal gratis. 

Aanmelden: 

rik.strengers@maatvast.nl 
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Nieuws van de MR 

Sinds dit schooljaar zijn er 2 nieuwe leden aangesteld als bestuurslid van de MR Antoniusschool.  Graag willen wij zich 

aan u voorstellen: 

 

Mijn naam is Simone Jagtenberg, sinds 9 jaar woon ik in Nieuw Vennep samen met mijn man Sigurd Balfoort en onze 

dochter van 8 Milou Balfoort ( groep 5 ) 

 

De reden dat ik mezelf heb aangemeld voor de Medezeggenschapsraad ( MR ) is omdat ik het belangrijk vind om als 

ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school van mijn dochter Milou. Ik verwacht met mijn 

kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op  de te nemen beslissingen en het geven van adviezen van 

de verschillende onderwerpen die aan de MR zijn voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de 

overige MR leden en gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun 

kinderen met een goed gevoel brengen. 

 

Ik ben Bart de Leur  vader van Tygo en Kian de Leur. Tygo zit in groep 3 op de Ridderspoorstraat en Kian zal in maart 

2019 gaan starten in groep 1. 

  

Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school en het leren van mijn 

kinderen. Mijn vrouw (Sandra) zit in de OR en kan daar haar energie in kwijt. 

 

Het bestuur van de MR bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Richard Boellaard: voorzitter 

Monique Zethof: personeelsgeleding 

Miranda: personeelsgeleding 

Bart de Leur: oudergeleding 

Simone Jagtenberg:oudergeleding /secretaris 

 

U als ouder en/of verzorger kunt voor vragen of opmerkingen ons altijd bereiken via het e-mail adres van de MR 

mr.antoniusr@jl.nu. 
 

Fijn schooljaar namens de MR. 
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Kalender  
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