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Geachte ouders/verzorgers, 
Na een zonnige vakantie is iedereen weer enthousiast begonnen! 

Het was welverdiend want in de voorgaande weken was hard gewerkt aan 

alle toetsen voor het eerste rapport. Ook de oudergesprekken hebben 

plaatsgevonden zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen van uw 

kind in de klas. 

Gisteren was het Carnavalsfeest ‘Nieuwe Stijl’. Er was een spelprogramma 

georganiseerd en de kinderen gingen in groepjes de hele school door. 

Uiteraard is er ook nog polonaise gelopen. Het was erg gezellig. 

De maand maart staat in het teken van Cultuur. Verderop leest u hier meer 

over. 

Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Vrijdag 15 maart Stakingsdag. 

De school is gesloten. 

 

 

 

 

Staking 15 maart 

Op vrijdag 15 maart gaan de medewerkers van onze school staken. Daarom is 

besloten om geen les te geven aan onze leerlingen die dag. Onze school is die dag 

dus gesloten. Het bestuur van Jong Leren, de stichting waar onze school onder valt, 

ondersteunt onze school bij de keuzes om te staken op 15 maart.  

De belangrijkste reden om te staken is het lerarentekort. Op 84 procent van de 

scholen voor basis- en speciaal onderwijs zijn er geen of te weinig invallers. Er zijn 

meer openstaande vacatures dan vorig jaar. Op de scholen neemt de werkdruk toe.  

 

We beseffen ons dat er het afgelopen jaar flink in het onderwijs geïnvesteerd is, maar 

wij zijn van mening dat dit nog niet genoeg is voor een structurele aanpak van het 

lerarentekort. We beseffen dat een stakingsdag heel vervelend is voor u. Helaas is 

het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed  onderwijs kunnen 

blijven geven aan uw kind(eren). Wij hopen op uw begrip. 

 

 

 

Stagiaires 

Eén van de oplossingen voor 

het lerarentekort zijn nieuwe 

leerkrachten. Ook de 

Antoniusschool draagt daar 

vanzelfsprekend zijn steentje 

aan bij. Wij zijn dit schooljaar 

een opleidingsschool. Dat 

betekent dat leerkrachten in 

opleiding hun stage bij ons 

komen lopen en door onze 

leerkrachten begeleid worden. 

De komende periode kunt u 

stagiaires tegenkomen in de 

groepen 1-2a, groep 4, groep 

6, groep 7 en groep 8. Wij 

wensen de stagiaires een fijne 

tijd en veel leerzame 

momenten toe! 
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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:mail naar info.antoniusr@jl.nu 

 

 

Smakelijke Sprookjes 

Vrijdagochtend 8 maart is er voor groep 3, 4 en 5 een theatervoorstelling. De 

titel is ‘Smakelijke Sprookjes’. Het is een voorstelling met poppen en spelers en 

gaat o.a. over een kok en allerlei lekkere gerechten of……. toch niet? 

De voorstelling vindt plaats in de gymzaal. 

 

 

 

 

Speel gitaar 

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen 

binnenkort twee keer  een halve middag 

gitaarles van een professioneel leraar 

van Pier K. 

 

 

 

 

 

Verteltas 

Maandag 11 maart vanaf 20.00 uur is er weer een 

bijeenkomst van de Verteltascommissie. 

Wij zitten te springen om ouders die willen helpen met het 

regelmatig controleren van de verteltassen. 

Dit kunt u op een door u gewenste tijd doen. Bijvoorbeeld ‘s 

morgens als u uw kind heeft weggebracht of een half uurtje 

voordat de school uitgaat. U mag zelfs de verteltas mee 

naar huis nemen om te controleren. Wie biedt zich aan? 

Graag aanmelden bij juf Petra of juf Dorien. 

  

Bijeenkomst groep 6 

Dinsdag 12 maart van 17.00-18.00 uur is er een 

bijeenkomst voor ouders van kinderen uit groep 6. Wij 

hopen dat zoveel mogelijk ouders aanwezig kunnen zijn.  

 

 

 

Informatiemiddag groep 1 

Op donderdag 14 maart is er een informatiemiddag voor de 

ouders van leerlingen van groep 1. U bent welkom om 

16.30u en duurt een half uur. Het is speciaal bedoeld voor 

ouders van nieuwe leerlingen en voor de ouders die de 

middag in november hebben gemist. 

 

 
 
Oudervereniging 

Dinsdag 12 maart vergadert de OV vanaf 20.00 uur in de 

koffiekamer. 
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Geheugensteuntje 

Aan het begin van het schooljaar hebben we u ingelicht dat 

wanneer u snoeptomaatjes en/of druiven meegeeft aan uw 

kind, deze gehalveerd meegegeven moeten worden 

vanwege verstikkingsgevaar. 

Het valt ons op dat het regelmatig vergeten wordt, vandaar 

deze herhaalde oproep. 

 

Gevonden voorwerpen 

Let u op de gevonden voorwerpen? Eind van de maand gaat 

het weg. 

Aanvang school 

Zoals u weet beginnen de lessen om 08.30 uur. Om ook echt 

op die tijd te kunnen beginnen openen wij bij de kleuters om 

8.20 uur de deuren en voor de overige groepen om 08.25 

uur. 

Uiteraard bent u vrij om uw kind wat vroeger naar school te 

laten gaan of te brengen. Echter u kunt er niet van uitgaan 

dat bij regen de kinderen eerder de school binnen mogen 

komen. De leerkrachten hebben namelijk de tijd die nog rest 

voor aanvang hard nodig voor bepaalde voorbereidingen en 

dergelijke. Houd u hier dus svp rekening mee. 

 

Lentekriebels 

Van 18 t/m 22 maart is het de ‘Week van de Lentekriebels’. In iedere klas wordt minimaal 4 x een uur les gegeven uit de 

methode ‘Kriebels in je buik’. De methode omvat 4 verschillende thema’s: 

1.Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

2.Voortplanting en gezinsvorming  

3.Sociale en emotionele ontwikkeling  

4.Seksuele weerbaarheid 

Dit is een digitale lesmethode over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De methode is ontwikkeld door Rutgers. 

 

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit 

(als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen 

met het ontdekken van het eigen lichaam. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat 

uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de 

andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit. 

 

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd 

door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke 

veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en 

omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op 

school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit 

te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 

 

De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het 

project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij 

kinderen. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. Wilt u een kijkje nemen in het 

lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl 
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Kalender  
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