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Beste ouders/verzorgers, 

Na enkele weken volop activiteiten o.a. afgestemd op 

verkeer, de sportdag, de Citotoets en de Paasviering 

staat nu de meivakantie voor de deur. Overigens vallen 

de meeste vrije dagen dit keer in april, maar dat maakt 

niet uit! 

Allemaal even bijkomen om op 6 mei weer fris en fruitig 

te beginnen. Fijne dagen gewenst! 

Met vriendelijke groet, het team van de Antoniusschool  

 

 

Vakantie/vrije dagen! 

Meivakantie 19 april t/m 5 mei 

Hemelvaartsdag 30 mei 

en de vrijdag daarna groep 1 t/m 

8 vrij. 

 

 

 

 

Schoolplein 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat op initiatief van een aantal 

ouders het plan is opgevat om het plein wat op te frissen. Zoals u waarschijnlijk 

heeft opgemerkt, is men begonnen. Er is een parcours gemaakt en de blokken 

hebben een vrolijk kleurtje gekregen. Deze week waren de kinderen al een 

hardloopwedstrijd aan het houden op de daarvoor bestemde baan. Leuk! Dank aan 

de ouders die zich hiervoor inzetten en die de cheque hebben opgehaald bij het 

Schipholfonds!  

   

 

Kunst en Cultuur 

Dinsdag 7 en 14 mei krijgen de 

kleutergroepen muziekles op school. 

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen 8 mei 

gitaarles op school. Een week later is de 

tweede les. Muzikanten in de dop! Hoe leuk 

is dat?! 

 

 

 

 

Antonius Got Talent 

Vanaf 22 mei worden er op vier 

opeenvolgende woensdagen bij 

voldoende aanmeldingen weer 

workshop ateliers gehouden in 

en om de school. 

Ouders die zich hebben 

opgegeven kunnen hun talenten 

ten toon spreiden. De kinderen 

van groep 3 t/m 8 zullen op hun 

beurt dankbaar en enthousiast 

hun kwaliteiten laten zien! 

We zijn nog steeds op zoek naar 

ouders die een atelier willen 

verzorgen! Aanmelden kan via 

de leerkrachten.  

 

 

Schooltuinen 

Onder leiding van Dhr. Rinus Bakker 

de opa van Sterre en Bente, zijn de 

leerlingen van groep 6 iedere 

donderdagmiddag hard aan het werk 

in de schooltuinen. 
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OuderVereniging 

Dinsdag 21 mei vergadert de OV vanaf 20.00 uur in de koffiekamer. 

De OV is nog steeds met spoed op zoek naar een daadkrachtige voorzitter en 

enthousiaste nieuwe leden! Bent u de duizendpoot of bezige bij die wij zoeken? 

Meld u dan snel aan bij de leerkrachten of directeur!  

 

Verteltas 

Dinsdag 21 mei vanaf 20.00 uur is er weer een bijeenkomst voor de Verteltas. Wilt 

u meedoen, meld u dan aan bij juf Petra of juf Dorien. 

 

Open Engelse Les 

Donderdag 23 mei bent u van harte uitgenodigd om in de klassen te komen kijken 

naar de Engelse lessen. Zoals bekend heeft onze school het kwaliteitskeurmerk 

“Early Bird School”  en wordt in iedere groep Engels gegeven. 

De Engelse taal is belangrijk en wij streven ernaar om bij de kinderen met name 

Engelse spreekvaardigheid zoveel mogelijk te bevorderen. De durf om Engels te 

spreken. 

Omdat hier op de Antoniusschool al op jonge leeftijd mee begonnen wordt, zult u 

merken dat de kinderen al snel een bepaalde vaardigheid opbouwen. 

Hier zijn zij terecht trots op en willen u dat graag laten zien en horen. U bent van 

harte welkom van 8.30 uur tot 9.00 uur en kunt in alle klassen gaan kijken! 

Hopelijk tot dan!  

 

Het ziet er allemaal tiptop uit.  

Dhr. Bakker heeft voor de winter de 

tuin met het handje (!) omgespit 

zodat de vorst er overheen kon en er 

lucht in de grond kon komen. Door 

de gemeente is er in het voorjaar 

gefreesd zodat de grond zacht en 

goed te bewerken is. 

Per 2 kinderen is er een tuintje 

uitgemeten en zijn er 

geplastificeerde naamborden 

gemaakt. 

Als eerste is o.a. snijbiet gepoot, 

uien en mooie viooltjes. 

Volgens een zaaischema volgen later 

ook wortels, bonen, andijvie en 

pompoenen en misschien nog wel 

meer. 

In de tuin staat ook een 

wormenhotel. De wormen maken 

compost van gft afval en daarmee 

kan de grond nog vruchtbaarder 

gemaakt worden. 

Het beheren, bewerken en straks 

oogsten is een proces waar de 

kinderen veel plezier aan beleven en 

waar ze het nodige van kunnen 

leren. 

Meester Theo was altijd de stuwende 

kracht achter de schooltuinen. Na 

zijn afscheid zijn we als school erg 

blij dat opa Rinus het stokje met 

zoveel enthousiasme en inzet heeft 

overgenomen. 
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Schoolreisje 

Maandag 27 mei is het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. 

Groep 1 t/m 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam. Dit is een park met een buiten- en een binnenspeeltuin, een 

waterpark, een verkeerstuin en een dierenpark. 

Groep 4 t/m 7 gaat naar Drievliet. Wilt u mee als begeleider op het schoolreisje dan kunt u zich in de week na de 

meivakantie opgeven bij de leerkracht van de klas van uw kind. Als u zich opgeeft wil het nog niet zeggen dat u mee 

gaat. 

Wilt u dit op papier of via een mail doorgeven? 

Nader bericht volgt. 

 

  

 

Day a Week School 

Vanaf de meivakantie gaat juf Petra Bergamin elke dinsdag lesgeven op 

de Day a Week School. Ook een aantal leerlingen van de Antoniusschool 

krijgt daar elke week uitdagende lessen aangeboden! Op maandag en 

woensdag blijft juf Petra onze intern begeleider. Op donderdag en 

vrijdag is zij nog steeds te vinden in groep 1/2B. We wensen juf Petra 

veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging!  
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