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Geachte ouders/verzorgers, 
Het bruist in de school! 

Eerst de spanning en gezelligheid van Sinterklaas en nu het naderende 

Kerstfeest. 

De Kerstliederen worden geoefend en er is heel veel geknutseld vanwege de 

Kijkavond van afgelopen dinsdag. 

Wat was het weer sfeervol. De school is prachtig versierd door de ouders en 

in alle groepen zijn weer prestaties geleverd om het zo mooi mogelijk te 

maken. 

Vandaag de Kerstviering in de kerk en het Kerstdiner in de klassen. Alle 

kinderen m.u.v. groep 4 worden tussen 16.45 en 16.55 uur in de klas 

verwacht. Dan lopen wij met elkaar naar de kerk. Wij verwachten weer veel 

ouders in de kerk. Wilt u aub geen foto’s maken tijdens de viering? Iemand 

van de Oudervereniging zal dat doen en dan zullen ze in de Parro app 

geplaatst worden. 

Alle ouders bedankt voor het klaarmaken van de gerechten voor het diner. 

Het gaat een fantastisch Kerstfeest worden! 

U allen thuis ook heel goede sfeervolle dagen toegewenst namens: 

Het team 

 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Kerstvakantie 24 december t/m 6 

januari 2019. 

 

Inloopochtend 

U bent hartelijk welkom in de 

grote zaal op 7 januari voor een 

kopje koffie of thee. 

 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Maandag 14 en dinsdag 15 januari zijn de adviesgesprekken voor ouders en leerlingen van              

groep 8 over het voortgezet onderwijs. Desbetreffende ouders ontvangen een uitnodiging. 

 

Vergadering Oudervereniging 

Dinsdag 15 januari vergadert de OV vanaf 20.00 uur. 

 

Verteltas 

Donderdag 17 januari komen de vrijwilligers van de Verteltas weer bij elkaar. U bent welkom! 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen zal er nog meer              

aandacht voor lezen zijn dan anders. We starten op bovengenoemde ochtend met het             

Voorleesontbijt. In iedere groep wordt er voorgelezen door een genodigde of door de eigen              

leerkracht. De kleuters worden in groepjes voorgelezen door de kinderen van groep 8. Vanwege              

het Voorleesontbijt mogen de kinderen in pyjama naar school komen. Tijdens het voorlezen             

krijgen zij een krentenbolletje of een plakje snijkoek en iets te drinken. 

 

Juf Marjo 

bedankt! 

Donderdag 10 jan. is 

juf Marjo haar laatste 

werkdag op school. 

De afgelopen periode 

heeft zij juf Josien 

vervangen vanwege 

haar zwangerschaps- 

verlof. Juf Josien gaat 

(deels) de taken van 

haar weer overnemen. 

Wij wensen juf Marjo 

veel succes op de 

volgende school! 
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Bezetting groep 4 

Na de kerstvakantie verwelkomen wij juf Josien weer terug 

op school. Zij keert terug van haar zwangerschapsverlof. 

Fijn dat ze ons weer komt versterken. Dit betekent helaas 

ook dat we afscheid moeten nemen van juf Marjo in groep 

4. Juf Josien zal op de woensdag en vrijdag groep 4 

bezetten. Juf Miranda werkt op de maandag, dinsdag en 

donderdag in groep 4.  

 

Kinder EHBO 

Vooraankondiging. Zet alvast in de agenda! Maandag 25 

februari en 4 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur 

organiseren wij weer een cursus kinder EHBO voor ouders 

en verzorgers. In januari meer info hoe u zich hiervoor 

kunt opgeven. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Medio januari gaan wij u uitnodigen voor het invullen van een enquête over ouderbetrokkenheid. Wij willen graag een 

school zijn waar leerkrachten en ouders samen informatie delen, meedenken en samenwerken met elkaar. Dit met een 

voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van uw kind. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en willen daarom de ouderbetrokkenheid op onze school graag ook samen verder ontwikkelen.  

Met de enquête willen we een beeld krijgen over zaken als: 

- Waarover wilt u graag geïnformeerd worden?  

- Welke onderwerpen moeten (meer) aan bod komen?  

- Wat verstaat u onder effectief contact?  

- Is het voor u duidelijk op welke  manier u uw kind thuis kunt begeleiden?  

- Is de school goed bereikbaar voor u? 

De informatie die de enquête oplevert zal met u gedeeld worden. Vervolgens willen wij samen met u de verdieping zoeken 

door middel van oudergesprekken en ons beleid voor ouderbetrokkenheid verder ontwikkelen. Wij hopen dat er straks 

ouders zijn die dit graag samen met ons willen doen! 

 

 

Atelieronderwijs 

Maandag 14 januari starten we met een nieuwe serie workshops in het kader van 

ons atelieronderwijs. Atelieronderwijs is meer dan alleen het aanboren en 

benutten van creativiteit van kinderen, ouders en leerkrachten. De aangeboden 

workshops komen tegemoet aan factoren als samenwerken, kritisch 

denkvermogen, creativiteit, ICT vaardigheden, presenteren en reflecteren.  

 

Tijdens deze middagen mogen de leerlingen zelf kiezen waar zij meer over te 

weten willen komen. Vakken als koken, textiele werkvormen, bloemschikken, 

tekenen, techniek, dans en muziek zijn o.a. onderdeel van de middag. We willen 

de leerling laten ontdekken waar zijn of haar talent(en) ligt/liggen. De leerling 

leert hiermee te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen 

leerproces. 

 

Wij willen alvast de ouders bedanken die zich opgegeven hebben om een 

workshop te begeleiden. Zonder deze inzet zou het atelieronderwijs niet door 

kunnen gaan. In mei en juni start de tweede serie, dus dan kunnen ook andere 

ouders hun talenten inzetten om onze kinderen een inspirerende middag te 

bezorgen.  
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Nieuws van groep 1-2 

 

Gym groep 1/2 

Na de Kerstvakantie gaan de 

groepen 1/2 op woensdag op 

andere tijden gymmen. 

Dit betekent voor u als ouder dat 

beide groepen 's morgens om 

08.30 u in de klas starten. Groep 

1/2 B van juf Petra kan dan om 

12.15 u in de gymzaal opgehaald 

worden. 

 
Lunch 

In de klas merken wij dat er steeds 

meer traktaties in de 

lunchtrommels worden gestopt. Wij 

willen u vragen om dit te beperken. 

Het is voor de kinderen vaak te 

veel, de boterhammen zijn al 

voldoende. Alvast bedankt namens 

de juffen van groep 1/2.  

 

 

MeerRadio 

Wat komt er kijken bij het maken van 

een nieuwsprogramma op de radio? Dat 

leren de leerlingen van groep 7 en 8. Op 

school komt journaliste Moreen Pattiruhu 

alles vertellen over haar ervaringen in 

het vak. Vervolgens bezoeken de 

kinderen de studio. Na een rondleiding 

ondervinden ze leerlingen zelf hoe het is 

om nieuws te maken. Interviewen, 

verslaggeven, nieuws schrijven, zelf 

presenteren en techniek: het komt 

allemaal aan bod. 

 

Toneel 

De groepen 1 t/m 4 gaan op woensdag 

23 januari kijken naar ‘buiten de lijntjes’. 

Buiten de lijntjes’ is een humoristische 

voorstelling met weinig tekst, over 

patronen en het durven doorbreken 

ervan. Over interactie met een ander. 

Want wat gebeurt er als je een keer niet 

binnen de lijntjes blijft? Het toneelstuk 

wordt in de school opgevoerd. 

 
Voorleeskampioen 

Na de voorrondes en een spannende 

finale is uiteindelijk Alicja Bouman uit 

groep 7 onze voorleeskampioen 

2018-2019. In de eindstrijd moest zij 

het opnemen tegen Denny, Kayleigh en 

Julia. Alhoewel de finalisten dicht bij 

elkaar lagen is uiteindelijk Alicja als de 

winnaar uit de bus gekomen. 

Gefeliciteerd.  

 

 

 

 

Opruimen 

Welke ouders willen komen helpen 

met het opruimen van de 

kerstspullen op vrijdag 21 

december? Vele handen maken 

licht werk! We beginnen direct om 

08.30 uur! Komt u ook helpen? 

Koffie en thee staan klaar. 

 

 

 

  

Energy Battle 

Energy battle next level! Onze zonnepanelen 

zijn geïnstalleerd. Op het dak van de school 

liggen 8 zonnepanelen die een bijdrage moeten 

leveren aan het verduurzamen van de school. 

Op een monitor in de gang valt precies te zien 

wat de opbrengst is van deze zonnepanelen. 

De zonnepanelen zijn met subsidie van de 

gemeente en ons bestuur aangeschaft. 

 

 

Oudergesprekken 

11 en 12 februari zijn de 

oudergesprekken. De kinderen 

krijgen donderdag 31 januari 

het afsprakenbriefje mee. 

Indien u voorkeur heeft voor 

een bepaalde dag en/of tijd 

kunt u dit tijdig kenbaar 

maken bij de leerkracht.  

De gesprekken worden 29 

januari ingedeeld. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kalender  

         Nieuwsbrief - Antoniusschool -december 2018 



 

 

 

 

 

 

 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool -december 2018 


