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Ridderspoorstraat 24 / 2153 BV Nieuw-Vennep / tel. (0252) 672705 

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Redactie juf Dorien, meester Hans en juf Esther 
www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl  / info.antoniusr@jl.nu 

datum: 28 maart 2019 
Beste ouders en verzorgers,  
Enkele weken geleden kregen wij het bericht dat meester Hans de stap had 
genomen om de uitdaging aan te nemen een grotere school te gaan leiden in 
Halfweg. Dat was best even slikken. Inmiddels zijn we er een klein beetje aan 
gewend en hebben we kennis gemaakt met de waarnemend directeur Esther 
van Dokkum. Zij zal in ieder geval het stokje tot de zomervakantie 
overnemen. 
Wij bedanken Hans voor alles wat hij voor de Antoniusschool betekend heeft 
en voor de fijne manier waarop hij het team leidde. Hans heel veel succes en 
plezier op de nieuwe school en Esther veel succes en plezier op de Antonius! 
Met vriendelijke groet, team Antoniusschool 

Vakantie/vrije dagen! 
Goede Vrijdag  19 april alle 
groepen vrij. 
Tweede Paasdag 22 april alle 
groepen vrij 
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 
 
Inloop 
De eerste maandag na de 
vakantie bent u weer welkom om 
even in de klas te komen kijken 
en voor een kopje koffie/thee in 
de aula. 

 
 

Bedankt en tot ziens! 
En dit is dan de laatste nieuwsbrief die ik samen met juf Dorien mag maken! Met 
ongelofelijk veel plezier heb ik de afgelopen 9 jaar samen met collega’s, ouders en 
kinderen mogen werken aan mooi onderwijs op de Antoniusschool. Mijn eerste dag 
op de Antoniusschool was, zoals dat gaat, onwennig en spannend, maar al snel werd 
ik door het team, kinderen en ouders opgenomen in de fijne sfeer op school en dat 
gevoel heeft tot op de dag van vandaag voortgeduurd. De Antoniusschool nu, is wel 
een andere school dan 9 jaar geleden. Dat is niet zo zeer mijn verdienste maar de 
maatschappij vraagt veel van school. Onderwijsvernieuwingen, denk aan 
ICT-toepassingen en 21e eeuwse vaardigheden, passend onderwijs, het 
lerarentekort, het zijn slechts een paar invloeden die het werken op en leidinggeven 
aan school heden ten dagen tot een aardige uitdaging maken. Desalniettemin slagen 
we erin om deze uitdaging het hoofd te bieden en om te zetten in kansen: Snappet, 
Engels, onderzoekend leren, atelieronderwijs, muziek, het zijn slechts een paar 
voorbeelden. Met dit team, fijne kinderen en ouders kan de Antoniusschool iedere 
uitdaging aan en ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan heb mogen 
bijdragen. Ik wil iedereen enorm bedanken voor de fijne tijd en zeg graag tot ziens! 
Meester Hans 
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ICT 
Woensdag 10 april vindt op onze school 
een ICT Audit plaats. Verschillende 
ICT’ers van onze stichting komen 
kijken hoe en in welke mate op onze 
school omgegaan wordt met ICT 
onderwijs. 
 
Koningsspelen 
Donderdag 11 april is de Sportdag 
i.c.m. de Koningsspelen op het DIOS 
veld aan de Dotterbloemstraat. 
Alle kinderen krijgen een 
informatiebrief mee. 
Er zijn nog hulpouders nodig!  
Let u a.u.b. goed op de tijden en denkt 
u aan de Kinderopvang? 
 
Speelgoeddag 
Vrijdag 12 april is de Speelochtend 
voor kinderen van de groepen 1 en 2. 
 
Traktaties 
De meesten van u weten het al, maar 
we willen u toch nog even herinneren 
aan de regel dat wegens 
verstikkingsgevaar  ABSOLUUT NIET 
getrakteerd mag worden op lollies. 
Houd u hier alstublieft rekening mee. 
Het is zo sneu als een kind daardoor 
niet uit kan delen. Het wordt namelijk 
echt niet goed gevonden door de 
leerkracht. 

Toets 
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april is 
de Cito eindtoets voor groep 8. Veel 
succes allemaal. 
 
Paasviering 
Donderdag 18 april is de Paasviering 
vanaf 11.00 uur in de RK kerk. Ouders 
zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Aansluitend is op school de lunch die de 
kinderen voor elkaar verzorgen. 
De kinderen krijgen 12 april een briefje 
mee naar huis voor wie ze de lunch 
mogen maken. Deze gaat in een doosje 
(bv. schoenendoos) welke mooi 
versierd mag worden en met de naam 
van degene voor wie het bestemd is. 
Het is handig om de broodjes in folie te 
verpakken omdat ze dan lekker vers 
blijven. 
Liever geen snoep in de doosjes doen. 
 
Denkt u er ook aan om uw kind net als 
anders 2 x drinken en een 
tussendoortje voor 10.00 uur mee te 
geven?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juf Esther 
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 
 
Inmiddels werk ik alweer drie weken op 
de Antoniusschool. Vanaf aanstaande 
vrijdag neem ik het stokje van meester 
Hans helemaal over. Dat vind ik 
natuurlijk best een beetje spannend, 
maar ik vind het vooral ontzettend 
leuk! Van alles wat ik tot nu toe heb 
gezien en heb gehoord op school word 
ik alleen maar enthousiaster. Ik zie 
vaak heel veel vrolijke leerlingen die 
samen met kundige leerkrachten elke 
dag hard werken. Er hangt een fijne 
sfeer op school en ik voel mij hierdoor 
gelijk al erg welkom. Ik heb er veel zin 
in om samen met het team, de 
leerlingen maar ook de ouders aan de 
slag te gaan. Ik werk op maandag, 
dinsdag en donderdag zodat ik elke 
week ook nog wat tijd heb om thuis 
met mijn pasgeboren dochter leuke 
dingen te doen. Mijn deur staat op mijn 
werkdagen meestal open en ik hoop 
dat iedereen mij hierdoor makkelijk kan 
bereiken als er iets speelt of zin heeft 
in een gezellig praatje! Graag tot ziens! 
 
Groeten, juf Esther van Dokkum 
  
 

 
 

Schoolplein 
Afgelopen maand hebben een drietal ouders het initiatief genomen om 
ons schoolplein op te te knappen. Samen met meester Hans en juf 
Esther hebben zij nagedacht om het schoolplein leuker, speelser en met 
meer mogelijkheden tot bewegen te maken. Het moet een schoolplein 
worden waar jong en oud van de verschillende faciliteiten kunnen 
genieten: samen spelen maar ook samen ontspannen. Dit komt meer 
tot zijn recht als er ruimte is om te bewegen in een aantrekkelijke en 
uitdagende omgeving. In ons geval het schoolplein! Om dit te kunnen 
financieren is een beroep gedaan op het Schipholfonds en vorige week 
hebben wij te horen gekregen dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is. 
Morgen, tijdens een feestelijke uitreiking op Schiphol, horen we welk 
bedrag wij toegezegd krijgen. De eerste voorbereidingen om het 
schoolplein op te knappen zijn inmiddels gestart. Er wordt een belijning in de vorm van een verkeerscircuit aangebracht, 
een hardloopparcours, een kruipbuis, evenwichtsbalk, klimwand en verschillende hinkelspelen. Bijzondere dank gaat uit 
naar Jennifer Boellaard, Jessica van Barneveld en Michelle Bernsen voor hun enthousiasme en inzet om dit te realiseren. 
Naast de bijdrage van het Schipholfonds zullen wij ook acties op school houden om ons budget te verhogen. U moet 
bijvoorbeeld denken aan deelname aan Jantje Beton en een sponsorloop. Ook het gewonnen geld van de energy Battle 
zullen wij hiervoor inzetten.  
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Energy Battle 
Basisschool De Zwanebloem in Zwaanshoek is de winnaar van de ’energy battle’ 
tussen Haarlemmermeerse scholen. De Zwanebloem bracht het energieverbruik 
41 procent terug en bespaarde 20.000 kWh aan energie. De Antoniusschool 
bespaarde 12,1% en heeft daarmee € 900,00 verdiend.  
 
Het afgelopen jaar kregen wij de beschikking over een geavanceerd 
energiemonitoringsysteem waarmee wij ons energieverbruik in detail konden 
volgen. Dat leidde als snel tot besparingen. Op onze school trokken de 
Powerrangers met laptops door de school op zoek naar onnodige 
energiegebruikers en organiseerden zij verschillende wedstrijden gericht op 
duurzaamheid en energiebesparing.  
 
Ofschoon de battle nu ten einde is, blijven we aandacht houden voor 
duurzaamheid. Onze zonnepanelen hebben tot nu toe 219 KwH opgewekt. Dat 
staat gelijk aan een Co2 besparing van vier bomen en 0,1 huishouden. En dan 
moet de zon nog volop gaan schijnen…. 

WIS Collect 
Op school int de Oudervereniging ieder 
jaar de vrijwillige ouderbijdrage. Met 
ingang van volgend schooljaar zullen wij 
het innen van de ouderbijdrage 
uitbesteden aan WIS Collect. Met WIS 
Collect wordt de betaling van de 
ouderbijdrage digitaal aangeboden.  
In de eerste week na de schoolvakantie 
ontvangt u een mail van WIS Collect 
met het verzoek de ouderbijdrage te 
voldoen. Door WIS Collect realiseren wij 
laagdrempelig betaalgemak en de 
hoeveelheid werk rondom het versturen 
van betaalverzoeken neemt aanzienlijk 
af. 
 

 

April Verkeersmaand 
Traditiegetrouw vinden in april allerlei verkeersactiviteiten 
plaats. 

- 1 April is voor groep 8 het Dode Hoek Project 
- 2 April Fietsspelletjes en Verkeers-ganzenbord 

groep 5, dus fietsen mee die dag. De fietsen 
mogen tegen de hekken aangezet worden. 

- 4 April Theorie-examen Verkeer groep 7.  
- 5 April Groep 6 lasergun actie met de wijkagent.  
- Op 5 april doet eerst groep 3 en daarna groep 4 

fietsspelletjes en Verkeers-ganzenbord op het 
plein. Alle kinderen moeten die dag hun fiets 
meenemen en stallen tegen het hek op het plein. 

- Ook de kleutergroepen zullen in deze maand 
fietsspelletjes gaan doen en een speurtocht door 
de wijk. Zij gaan op zoek naar verkeersborden. 

- Op 10 april is er voor de ouders van de kleuters 
een ouderbijeenkomst over ‘Verkeer in de klas’. 
Aanvang 8.30 uur. Het zal ongeveer een half 
uurtje duren en het is in de speelzaal. 

Schaaktoernooi 
Op zaterdag 6 april zal Schaakclub De Vennep van 13:00 uur 
tot 17:00 uur een schaaktoernooi organiseren voor kinderen 
die op de basisschool zitten. Dit toernooi wordt gehouden in 
Wijkgebouw Linquenda, Oostmoor 52, Nieuw-Vennep. 
Aan dit toernooi kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen die 
op de basisscholen in de Haarlemmermeer zitten. 
Er zijn 3 individuele prijzen te winnen voor de 3 beste schakers 
en er zijn 3 schoolprijzen te winnen waarbij gekeken wordt 
naar de resultaten van de 4 beste schakers per school. 
De kinderen kunnen zich individueel opgeven bij Schaakclub 
De Vennep op het volgende e-mailadres: 
info@schaakclubdevennep.nl 
In de mail graag vermelden de naam, leeftijd, telefoonnummer 
ouder(s) en naam van de 
basisschool. 

 
 

Kinderactiviteiten in de Paastijd in de Herberg Antoniusstraat 
Zondag 14 april 08.45-10.00 uur : Palmpaasstokken maken 
Kinderen onder de 8 jaar graag met begeleiding! Neem zelf een houten kruis mee en eventueel wat lekkers voor versiering 
van het kruis. Wij zorgen voor verdere versierselen, een broodhaantje en wat lekkers. 
Aanmelden, liefst voor 5 april via: 
kinderkerk.parochienieuwvennep@gmail.com 
Zondag 14 april 10.00-11.00 uur: 
Palmpaasviering 
Kindvriendelijke Palmpaasviering met processie van 
de palmpaasstokken. 
Vrijdag 19 april 15.00 uur : Kruiswegviering 
voor ouders en kinderen 
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Onderzoek Ouderbetrokkenheid 
Vorige maand hebben wij uw inzet gevraagd voor het invullen van onze enquête over ouderbetrokkenheid. Hierbij de 
uitkomsten. Wij zijn blij met de hoge respons van meer dan 50%, het toont de betrokkenheid van ouders bij onze school 
waarvoor dank!  
 
Wat wordt door ouders gewaardeerd? 
Algemeen kan worden gezegd dat uit de uitkomsten van de enquête blijkt dat de school over de hele linie door de ouders 
sterk wordt gewaardeerd.  
93% Van de ouders geeft aan zich betrokken te voelen bij de ontwikkeling van hun kind op school en 88% van de ouders 
geeft aan voldoende mogelijkheden te hebben met de leerkracht te spreken. 
Bijzonder hoog scoort de communicatie vanuit de school. 99% Van de ouders vindt deze communicatie begrijpelijk, ruim 
95% vindt de communicatie tevens overzichtelijk en 88% vindt deze tijdig. 
Het laagst in de percentages eens/zeer mee eens scoren de stellingen ‘de school ziet klachten of suggesties als een 
verbeterpunt’ en ‘ik maak thuis ook gebruik van de leefregels op de school’. Beide stellingen scoren ook hoog op ‘onbekend, 
geen mening’.  
 
Wat vinden ouders belangrijk? 
De volgende stellingen zijn door ouders het vaakst genoemd in de top 3 van belangrijkste stellingen:  
- Ik ben voldoende op de hoogte van wat er speelt op school en in de groepen (54%) 
- Ik heb voldoende mogelijkheden om met de leerkracht over mijn kind te spreken (54%) 
- ik vind dat de lesmethodes voldoende aansluiten bij de behoeften van mijn kind (49%) 
- ik voel me betrokken bij de ontwikkeling van mijn kind op school (43%) 
Het minst vaak genoemd in de top 3 van belangrijk werden de volgende stellingen: 
- Ik weet welke thema’s er gepland staan zodat ik (op verzoek) een inhoudelijke bijdrage kan leveren op basis van mijn 
beroep of expertise (9%) 
- Ik maak thuis ook gebruik van de leefregels op school (12%) 
 
Waar liggen er mogelijkheden voor verdere groei in ouderbetrokkenheid? 
-De stelling ‘Ik ben voldoende op de hoogte van wat er speelt op school en in de groepen’ is voor 54% van de ouders één 
van de drie belangrijkste stellingen. Tegelijkertijd geeft 21% van de ouders aan het hier niet of helemaal niet mee eens te 
zijn. Dit lijkt ons een punt waar we als school verder naar moeten kijken met de ouders.  
- Ruim een derde deel van de ouders (37%) geeft aan dat hun werktijden het lastig maken om een goed contact met de 
school te hebben. Voor 16% van de ouders biedt de school onvoldoende contactmomenten die aansluiten bij hun situatie. 
- Ruim 95 % van de ouders is het eens of zeer eens dat het goed is dat de school de ouders betrekt bij het zelfstandig 
plannen en leren, het kritisch denken en mediawijsheid. 75% van de ouders zou het leuk vinden om thuis met de kinderen 
leergerichte activiteiten te doen die een relatie hebben met datgene waar hun kind op school mee bezig is. Eveneens 75% 
van de ouders geeft aan hier ook de tijd voor te kunnen vinden.  
In dit grote enthousiasme om inzicht te hebben in waar hun kind op school mee bezig is met leren en ontwikkelingen én 
hier thuis actief aan bij te dragen, zien wij mogelijkheden die we graag samen met de ouders willen gaan invullen.  
 
Wat zijn de volgende stappen? 
Op basis van de resultaten van de enquête willen we op school graag aan een verdere 
groei in de ouderbetrokkenheid gaan werken.  De leerkrachten raakten bij de 
presentatie van de resultaten ook erg geïnteresseerd in het waarom achter de 
uitkomsten die ouders hadden ingevuld  en naar hoe bepaalde vragen door de ouders 
waren geïnterpreteerd.  
Graag willen we daarom, ergens in de komende maanden, verder in gesprek gaan 
met ouders om tot concrete stappen te komen voor een vernieuwde invulling van ons 
ouderbetrokkenheid beleid.  
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Kalender 
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