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datum: 31 januari 2019 
Geachte ouders/verzorgers, 
In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn we op de maandagmiddag 

weer begonnen met de Workshop Ateliers. 

En net als vorig jaar: enthousiaste kinderen, leerkrachten en ouders die een 

workshop leiden. Aanstaande maandag is helaas de laatste van deze 

periode. 

Onze dank gaat uit aan allen die deze mooie middagen mogelijk hebben 

gemaakt. Het is heel fijn voor de kinderen dat zij eens met iets heel anders 

bezig kunnen zijn op school. U heeft vast de foto’s in Parro langs zien 

komen. 

Woensdag 23 januari was het Voorleesontbijt. De kinderen mochten in 

pyjama naar school komen. In iedere klas werd die ochtend gestart met 

voorlezen en voor iedereen waren er heerlijke croissants en krentenbollen 

beschikbaar gesteld door Bakkerij Jongeneel. Hartelijk bedankt hiervoor.  

Momenteel worden de Cito toetsen afgenomen en is het dus even zweten in 

menig klaslokaal. 

Wij wensen u een prettige voorjaarsvakantie toe! 

Het team. 

 

Vakantie/vrije dagen! 

Studiedag 8 februari groep 1 t/m 

8 vrij. 

Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 

februari. 

 

Inloopochtend 

De eerste maandag na de vakantie 

bent u weer welkom in de klas van 

uw kind en in de aula voor een 

kopje koffie en/of thee. 

 

 

 

Schoonmaakavond 

Maandag 4 en dinsdag 5 februari zijn de jaarlijkse schoonmaakavonden. U heeft 

zich hiervoor op kunnen geven, maar ook als u dit niet gedaan heeft bent u 

uiteraard van harte welkom! U kunt aanmelden via de Parro app. 

Op school zijn niet zoveel emmers, doekjes, borstels e.d. dus is het handig als u 

deze zelf meeneemt. 

De avonden zijn gepland van 19-21 uur. 

 

Screening logopedie 

Vanaf donderdag 7 februari worden de kinderen van groep 2 gescreend door de 

logopediste. 

 

Oudergesprekken 

De 10 minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden plaats op maandag 11 

en dinsdag 12 februari. Uw kind krijgt een uitnodiging mee. 

 

Rapport 

Het eerste rapport van dit 

schooljaar voor groep 2 t/m 8 

staat vanaf vrijdag 8 februari om 

17.00 uur op het ouderportaal. 

Prettig als u voor de 

oudergesprekken van 11 en 12 

februari het rapport van uw kind 

alvast bekeken heeft. 

Woensdag de 13e gaat het 

rapport mee naar huis. 

Bent u de inlog kwijt van het 

ouderportaal, stuur dan een mail 

naar info.antoniusr@jl.nu 
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Cursus EHBO bij kinderen  

Op 25 februari en 4 maart 2019 organiseert het Ouder Info 

Plein van de Antoniusschool en het Mozaïek op de 

Antoniusschool, locatie Ridderspoorstraat, de cursus EHBO 

bij kinderen. De cursus wordt gegeven door een bevoegd 

docent van de GGD Kennemerland. 

 

De cursus is bedoeld voor ouders/grootouders en verzorgers 

van kinderen van het Mozaïek en de Antoniusschool. En 

natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe te 

handelen bij ongelukjes in en om  het huis bij kinderen.  

 

Inhoud cursus 

- Levensreddende handelingen te verrichten bij kinderen. 

- Hulp te verlenen bij de meest voorkomende ongevallen, 

bijvoorbeeld tand door de lip, bloedneus, vallen in de 

speeltuin, brandwonden etc.  

- De werking van longen, hart en bloedsomloop. 

- Uitleg van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en 

circulatie).  

- Reanimatie en verslikking.  

- Eerste hulp bij een groot aantal letsels of verwondingen, 

zoals wonden, botbreuken, kneuzingen en brandwonden  

- EHBO-doos, inhoud en gebruik  

Bijzonderheden 

 

De cursus bestaat uit twee avonden van 19.00 uur tot 22.00 

uur. Iedere deelnemer krijgt na afloop een GGD-certificaat. 

 

Kosten  

- € 72,50 p.p. incl. een digitaal cursusboek en excl BTW. 

Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of deze cursus 

vergoed wordt. 

 

Aanmelden door een mailtje te sturen naar 

info.antoniusr@jl.nu 

 

Carnaval 

Woensdag 27 februari vieren we carnaval op school. 

Dit jaar gaan we het eens op een heel andere manier doen.  

De kinderen mogen verkleed op school komen, het thema is 

NEON. Maar uiteraard mogen de kinderen ook op andere 

wijze verkleed komen. 

Voor degenen die zich n.a.v. het thema het mooist uitgedost 

hebben is er een prijsje. 

Het feest zal zich dit jaar niet uitsluitend afspelen in de aula. 

Er worden groepjes gemaakt van leerlingen uit alle klassen 

(vergelijkbaar met de groepjes bij Sportdag). Deze groepjes 

gaan in elk lokaal een bepaald spel spelen. In elk lokaal is 

een leerkracht om het spel te begeleiden. 

Al spelend gaan de groepjes de hele school door. Voor de 

kleuters is wat extra rusttijd ingebouwd. 

Aan het eind van de ochtend komen de kinderen van groep 

3 t/m 8 weer bij elkaar in de aula om af te sluiten met een 

polonaise. 

 

 

 

 

 

Hoofdluis 

Wederom een verzoek om bij de leerkracht te melden 

indien u thuis geconstateerd heeft dat uw kind hoofdluis 

heeft. Dit wordt namelijk nog wel eens vergeten door te 

geven. 

Wanneer u het tijdig doorgeeft kunt u voorkomen dat de 

hele groep besmet wordt. 

Ook is het voor de ‘luizenpluizers’ prettig als u ervoor 

zorgt dat de haren van uw kind voor de controle gewassen 

zijn.  

 

 

Schoolplein 

Een aantal ouders heeft samen met school het initiatief 

genomen om mogelijkheden te bekijken om het schoolplein 

aantrekkelijker te maken? 

Michelle Bernsen uit de OV wil dit gaan inventariseren en 

roept u op om zoveel mogelijk ideetjes naar haar te mailen: 

michelle@fambernsen.nl 

Aan de hand van de ideeën kan dan een plan opgesteld 

worden. 

Ook als u materialen ter beschikking kunt stellen of 

contacten hierin heeft houden wij ons van harte 

aanbevolen.  
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De Hype 

Tijdens onze ateliers maken we dankbaar 

gebruik van de ruimte die jongerencentrum 

de Hype ons te bieden heeft. 

Naast de vaste inloop op woensdag 15.00 - 

17.30 voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 

worden er met enige regelmaat ook 

workshops en tienerfeesten georganiseerd. 

Daarnaast kunnen jongeren er ook terecht 

om een eigen activiteit te organiseren! 

Venneperweg 298, Nieuw-Vennep 0252 - 

624 200 

 

Zonnepanelen 

De eerste zonne-energie is 

opgewekt! Afgelopen vrijdag zijn 

onze zonnepanelen in gebruik 

genomen. Op de monitor in de hal 

kunt u de opgewekte energie 

aflezen. Ook onze powerrangers van 

de Energy Battle kunnen u er alles 

over vertellen. Deze kinderen uit 

groep 7-8 spannen zich in om 

iedereen milieubewust te maken op 

school. Ze hebben bijvoorbeeld voor 

groep 3 t/m 8 een ‘licht uit’ 

wedstrijd georganiseerd, 

presentaties gegeven in alle groepen 

en binnenkort organiseren ze een 

warme truiendag opdat de kachel 

wat lager kan. In de battle staan we 

nu nog laatste...maar we hopen een 

eindsprint te maken met onze 

powerrangers én zonne-energie. 

 

 

 

 

Parro app en uw privacy 

Onze Parro app is het veilige alternatief voor social 

media én ons communicatieplatform om u te 

informeren en te laten zien waar we mee bezig zijn. 

Alles op één plek en overzichtelijk. Parro is privacy 

proof (AVG). Inmiddels zijn alle ouders bereikbaar via 

de app. Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd uw 

privacyvoorkeuren aan te geven in de app. Hierbij 

nogmaals het verzoek mocht u dit nog niet gedaan 

hebben: 

 

1. Open de app of via de webbrowser 

https://talk.parro.com 

2. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' 

3. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen' 

4. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 

stipjes achter het kind. 

 

 

Kinderkunstdagen 

Het is koud buiten, maar binnen is het lekker warm 

en gezellig. De krokusvakantie komt er weer aan, dat 

betekent dat het ook weer tijd is voor de 

kinderkunstdagen bij Pier K!  

Het thema deze vakantie is: @home!  

Er worden allerlei workshops gegeven die met ‘thuis’ 

te maken hebben. Wat doe je graag thuis, waar 

woon je, waar zou je willen wonen?  

We gaan boetseren; schilderen; we maken een 

kijkdoos; we dansen; we spelen toneel en gaan aan 

de slag met Ipads en het green screen.  

Doen jullie weer mee?  

Pier K Hoofddorp 19, 20 en 21 februari 2019 van 

10:00-16:00 uur  

De kosten bedragen € 26,00 per dag (inclusief lunch) 

of € 71,50 voor 3 dagen  

Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma 

en om in te schrijven.  

Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie 

via 023 5669565 of via info@Pier-k.nl  

 

 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool - januari 2019 



 

 

Workshop Leren luisteren 

Het ouder-info plein van de Antoniusschool en het Mozaïek organiseert samen 

met de GGD een boeiende workshop. Alle ouders merken op een bepaald 

moment dat hun kinderen niet luisteren. Het is normaal dat zij grenzen 

uitproberen, maar ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens deze 

workshop komt aan bod hoe u kunt omgaan met lastig gedrag zoals niet 

luisteren, hoe u grenzen kunt stellen en kinderen leren mee te werken. 

Datum: 6 maart 2019 

Locatie: Het Mozaïek, Nieuwstraat 43, Nieuw Vennep 

Tijd:19.30 uur tot 21.30 uur 

Kosten: gratis 

Aanmelden:info.antoniusr@jl.nu of strookje (zie bijlage) inleveren bij de 

leerkracht 

 

 

Kalender  
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