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Beste ouders en verzorgers, 

  
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de 

twee laatste weken van dit schooljaar. 

Met de tropische hitte van de afgelopen dagen 

lokt de zomervakantie helemaal! 

Voor de kinderen van groep 8 het afscheid van 

een belangrijke periode waarin de basis is gelegd 

voor hun verdere leven. Wij wensen hen heel veel 

uitdagingen en een mooie toekomst toe. 

Voor alle andere kinderen en ouders: fijne 

vakantie, rust lekker uit en tot ziens in het 

nieuwe schooljaar! 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
Dinsdag 2 juli eten de leden van de MR en OV bij de 

‘Venneper Lodge’. Dit wordt hen aangeboden namens 

de school als dank voor al het werk en hulp in dit 

schooljaar. 

 

Woensdag 3 juli vanaf 20.00 uur verteltasbijeenkomst 

in de aula. 

 

Woensdag 10 juli 19.30-22.00 uur afscheidsmusical 

voor ouders groep 8. 

Donderdag 11 juli 12.30-14.00 uur afscheidsmusical 

voor grootouders groep 8. 

Op deze ochtend wordt de afscheidsmusical ook 

opgevoerd voor de kinderen van groep 1 t/m 7. 

 

Vrijdag 12 juli Rapport 2 mee. Alle kinderen zijn vanaf 

11.45 uur vrij!  

 

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 

 

Maandag 26 augustus eerste schooldag 2019/2020 

 

Vrijdag 30 augustus 16.00-17.00 uur inloop informatie 

uurtje groepen 1,2 en 4 t/m 8. Let op, groep 3 start om 

16.00 uur en hier is geen inloop mogelijk! Tussen 17.00 

en 18.00 uur drinken wij graag samen met elkaar een 

drankje op school (de picknick in oude vorm komt te 

vervallen). 

 

Buitenspeelmiddag 

Donderdag 11 juli is het buitenspeelmiddag voor de 

kleuters. Zij kunnen op het 

plein spelen met allerlei 

‘buitenspeelgoed’. Dat wordt 

uiteraard grote pret!  

 

Musical 

De voorbereidingen voor de musical zijn al enkele 

weken in volle gang. 

Woensdag 10 juli is de Premiere voor de ouders van 

groep 8.  Aanvang 19.30 uur. 

Op donderdag treedt de groep 2 x op (zie agenda). Wij 

wensen alle spelers veel plezier en TOI TOI TOI! 
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Kamp 

Morgenmiddag verwachten we groep 8 terug na een 3 

daags verblijf in de StayOkay in Noordwijk. 

Ongetwijfeld keren ze zichtbaar vermoeid maar vol 

enthousiaste verhalen weer terug op het schoolplein. 

Thuisgekomen zullen zij vast snel op hun bed 

neerstorten en het klokje rond slapen. En zo hoort het 

ook na een afscheidskamp!! 

 

 

Verkeersdiploma 

Na lang wachten kreeg groep 7 op donderdag 13 juni 

het verlossende bericht van verkeersagent Ed 

Schouten: Iedereen is geslaagd voor het 

verkeersexamen! Het hele schooljaar hebben zij hard 

geoefend voor het theoretisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen heeft de groep met de 

leerkracht zelf voorbereid door de route (vaak samen) 

te fietsen. De diploma's zijn dus welverdiend. Proficiat, 

groep 7!  

 

 

Afscheid groep 8 

Vrijdag 12 juli is voor groep 8 de allerlaatste schooldag 

op de basisschool. 

De meeste kinderen kijken daar naar uit omdat zij toe 

zijn aan een nieuwe stap in hun leven.  

Maar het is ook spannend en emotioneel. 

Dit speciale moment wil de hele school met hen delen 

en wij nodigen ook u als ouders uit om aanwezig te 

zijn. 

Om 11.30 uur gaan we met zijn allen het plein op om 

af te tellen van 100 naar 0. 

Na afloop gaan alle kinderen weer terug naar hun klas 

om aldaar afscheid te nemen van hun eigen 

juf/meester en zij krijgen hun rapport en de 

schoolkrant mee. 

Uiteraard bent u welkom om ook even de klas in te 

komen. 

 

  

 

 

 

Schoolmelk 

Ook in het nieuwe schooljaar zal er weer schoolmelk 

geleverd worden. Dit gebeurt echter niet direct want de 

eerste 2 schooldagen na iedere vakantie wordt er nooit 

melk geleverd.  

 

Dit betekent dus dat u de eerste 2 dagen na 

iedere vakantie drinken voor de pauze mee moet 

geven.  

 

Op woensdag is er dan weer schoolmelk aanwezig. 

Ouders van groep 4, waarvan de kinderen naar groep 5 

gaan, dienen het abonnement aan te passen, wanneer 

zij willen dat er ook op vrijdag bij de lunch melk wordt 

gedronken. Dit gaat niet 

automatisch! 

 

 



 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Indien u nog bakjes of kledingstukken mist,  heeft u 

nog 1 dag de kans. Morgen gaat alles weg. 

Wilt u uw kind erop wijzen dat zij zelf zorgdragen voor 

hun bakjes? Ook al staat hun naam erop, wij gaan ze 

niet achterna brengen. 

Met gevonden kleding gaan wij altijd een paar maal per 

maand de klassen rond. Indien het aan het eind van de 

maand nog niet opgehaald is, gaat het in de kledingbak 

in het dorp. 

 

 

 

 

 

 

Gym 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen iedere dinsdag en 

donderdag gym. 

De volgende kleding is gewenst: sportbroekje of 

gympakje, shirt en sportschoenen. 

Vanaf groep 4 is het verplicht dat alle kinderen douchen 

na afloop en hebben zij een handdoek en badslippers 

nodig. Wanneer uw kind door bepaalde omstandigheden 

een keer niet mag douchen, moet u een briefje 

meegeven voor de leerkracht. 

Vanwege de ruimte op de kapstokken kan de gymtas 

niet op school blijven hangen. ( Ook niet zo fris met een 

natte handdoek erin!) 

De kleutergroepen hebben ook 2 keer per week gym. 

De ene groep op dinsdag en woensdag. de andere 

groep woensdag en donderdag. Vanaf volgend jaar 

krijgen zij ook 1 keer per week les van onze 

vakleerkracht gym!  

Op de gymdagen moeten zij een tasje bij zich hebben 

met een sportbroekje/gympakje, shirt en 

sportschoenen. Bij voorkeur schoenen met klittenband. 

Geen balletschoentjes want deze zijn te glad. Het is 

heel fijn als op de tasjes en schoenen de naam van uw 

kind staat. 

 

Korfbal 

Zaterdag 6 juli is de jaarlijkse 

scholendag bij 

korfbalvereniging KIOS aan 

de Eugenie Previnaireweg. 

Informatie en een 

inschrijvingsformulier zijn al 

eerder meegegeven. 

Traditiegetrouw is dit altijd 

een supergezellig toernooi 

dus ook leuk om te gaan 

kijken!  

 

 

Snappet 

De afgelopen 2 jaar hebben de groepen 6, 7 en 8 

meegedaan aan een pilot van Snappet: een adaptief 

computerprogramma waarbij de verwerking van de 

leerstof digitaal gedaan wordt. Na tussentijdse 

evaluaties en nu ook een eindevaluatie hebben wij 

besloten om niet meer verder te gaan met Snappet. 

Naast de vele positieve effecten die het ons heeft 

gebracht, wogen voor ons de nadelen onderaan de 

streep zwaarder dan voordelen. De belangrijkste 

redenen voor onze school om te stoppen zijn o.a.: 

verlies van contact met de kinderen, lange schermtijd 

en achteruitgang in handschrift en werkverzorging.  

 

Afscheid juf Karin 

Wat bij de kinderen al bekend is, maar waarschijnlijk 

nog niet bij alle ouders: onze gymjuf Karin gaat ons 

verlaten. Zij heeft ongeveer 12 jaar met heel veel 

plezier op de Antoniusschool gewerkt. Omdat zij naast 

het werk op school ook nog ander werk heeft en een 

gezin met twee kinderen, valt het niet meer te 

combineren. Met pijn in haar hart neemt Karin afscheid 

en draagt het stokje in zijn geheel over aan meester 

Mark. Meester Mark werkte al op dinsdag en zal er 

vanaf het nieuwe schooljaar ook op donderdag zijn. 

Wij bedanken juf Karin voor alle fijne lessen en 

betrokkenheid en wensen haar en haar gezin alle goeds 

toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


