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Beste ouders en verzorgers,  

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! 

Afgelopen maandag hebben we elkaar weer 

kunnen begroeten. Enthousiaste, stralende 

leerlingen. Soms een beetje nerveus want het is 

toch weer spannend. Een nieuwe juf of meester, 

een ander klaslokaal. Gelooft u maar gerust dat 

het voor de leerkrachten hetzelfde gevoel geeft. 

In de laatste vakantieweek zijn de lokalen in 

orde gemaakt: tafels, stoelen en kasten op hun 

plaats gezet,  boeken en schriften in de kast, 

roosters gemaakt, pennen, potloden, linialen en 

scharen klaargelegd. Op de laatste vrijdag met 

elkaar vergaderd en hard gewerkt tijdens een 

studiedag. 

Als de leerlingen dan binnenkomen op de eerste 

schooldag geeft het een gezonde spanning, want 

hoe reageren ze? Hebben zij er zin in of hadden 

ze liever nog langer thuis gebleven? 

Gelukkig komen de meeste leerlingen graag naar 

school en hangt er direct een goede sfeer in de 

klas. De eerste dag wordt er nog lekker veel 

gebabbeld met elkaar. Iedereen is blij elkaar 

weer te zien en het is leuk om de 

vakantieverhalen te horen. Heel langzaamaan 

worden dan de lessen opgestart. 

Deze week liep de temperatuur in de klassen ‘s 

middags hoog op vanwege de warmte in 

Nederland. Daarom werden de lessen hier en 

daar aangepast. Extra buitenspelen was geen 

optie omdat het gewoon te warm was. 

Het is nu weer iets koeler, dus beter uit te 

houden. 

Wij wensen iedereen een heel fijn en leerzaam 

schooljaar toe! 

 

Het team van de Antoniusschool  

Agenda en mededelingen 

 

-Inloop vrijdag 30 augustus 16.00 uur. 

-Informatiemiddag groep 3 op 30 augustus 16.00 uur. 

-Schoolfotograaf  9 en 10 september 

-Ouder/kindgesprekken groep 4 t/m 8 op 16/17 

september 

-Op voeten en fietsen naar school 19 september 

-Europese Dag van de Talen 26 september 

-Informatiemiddag leerlingen groep 2 op 3 oktober 

16.30 uur 

 

Volgende week is de jaaragenda 2019/2020 via de 

Parro app voor iedereen zichtbaar! 

 

Persoonlijke gegevens 

Alle ouders en verzorgers hebben toegang tot de 

Ouderportal van Parnassys. Wij verzoeken iedereen om 

zijn/ haar persoonlijke gegevens hier aan het begin van 

het schooljaar te controleren en waar nodig te wijzigen. 

Kloppen bijvoorbeeld alle telefoonnummers nog? Is het 

mailadres nog juist of moet er misschien nog eentje bij? 

U bent zelf verantwoordelijk voor het delen van de 

juiste gegevens. Deze gegevens zijn belangrijk in 

noodsituaties en voor het delen van informatie. 

Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens alleen zichtbaar 

voor de medewerkers van school.  

 

Ouderbijdrage 

Binnenkort ontvangt u een mail van WIScollect. Via 

deze mail kunt u de ouderbijdrage voor het komende 

schooljaar betalen. De ouderbijdrage is voor een school 

erg belangrijk. De oudervereniging zorgt er met het geld 

onder andere voor dat de kinderen mee op schoolreis 

kunnen. Daarnaast worden er met dit geld veel 

feestelijkheden bekostigd. Alles komt ten goede van de 

leerlingen.  
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Inloop 

Morgen vanaf 16.00 uur begroeten de leerkrachten u 

graag in de klas van uw kind. U kunt leermiddelen 

bekijken en eventuele vragen stellen aan de 

leerkrachten. Er is ook een infoboekje. Let op, groep 3 

start om 16.00 uur, er is hier geen inloop! Vanaf 17.00 

uur bent u welkom voor een drankje in de aula of bij 

goed weer buiten op het plein. Als de bel geluid wordt 

verzoeken wij u vriendelijk om het samenzijn te 

beëindigen en huiswaarts te keren zodat de school en 

het plein afgesloten  kunnen worden. Wilt u er voor 

zorgdragen dat uw kind tijdens het samenzijn niet van 

het plein afgaat? Dit omdat we in het verleden klachten 

van omwonenden hebben gekregen. Dit willen we 

graag voorkomen 

 

Ouder/Kindgesprekken 

Maandag 16 en dinsdag 17 september vinden de 

ouder/kindgesprekken plaats waarin het kind samen 

met ouder en leerkracht bepaalt waar het aan wil 

werken. Met andere woorden: waar maakt het kind 

zijn/haar speerpunt van? Dit geldt voor kinderen uit 

groep 4 t/m 8. Informatie hierover volgt via Parro.  

 

Informatiemiddag ouders groep 2 

Donderdag 3 oktober om 16.30 uur is de speciale 

infomiddag voor ouders die een kind hebben in groep 

2. Deze voorlichting duurt ongeveer een uur.  

Op voeten en fietsen 

Donderdag 19 september organiseert de Verkeersgroep 

de ‘Op voeten en fietsen naar school dag’. 

Die hele week zal er extra aandacht besteed worden 

aan veiligheid in het verkeer voor jonge kinderen. 

Wij verwachten dat zoveel mogelijk leerlingen met de 

fiets of lopend naar school komen. 

 

 

 

Europese dag van de Talen 

Donderdag 26 september is bij ons op school de 

Europese dag van de Talen. 

In iedere groep zal hier aandacht aan besteed worden. 

Weet u trouwens dat in Europa ruim 200 talen worden 

gesproken? 

Waarom deze dag? 

Het is een kans om: 

● het grote aantal talen in Europa voor het 

voetlicht te brengen 

● de culturele en taalkundige diversiteit te 

stimuleren 

● mensen van alle leeftijden aan te moedigen 

talen te leren, omdat mensen die meer talen 

spreken, gemakkelijker werk vinden, wat goed 

is voor bedrijven en de economie. 

Wie organiseert dit? 

De Europese Dag van de talen is een initiatief van de 

Raad van Europa 

die 800 miljoen Europeanen in 47 landen 

vertegenwoordigt. Allerlei culturele en taalinstellingen, 

verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen 

eraan deel. 2001 Was het Europees Jaar van de talen. 

Sindsdien vieren we elk jaar in september de Europese 

Dag van de talen. 

Zelfredzaamheid leerlingen 1-2 

De leerkrachten verzoeken u vriendelijk om een 

zelfstandige houding bij uw kind te bevorderen. Hier 

een aantal tips en wensen om de zelfredzaamheid bij 

uw kind te vergroten: 

- Oefen met het dichtritsen van de jas en het 

veterstrikken van schoenen. Als uw kind nog niet kan 

veteren, dan géén veterschoenen aantrekken. 

- Zorg dat uw kind kleding aanheeft die hij/zij 

zelfstandig kan aan- en uittrekken. Vooral op de 

gymdagen (dinsdag (B)/ donderdag (A) en woensdag (A 

en B)). 

- We verwachten van de kinderen dat ze zelfstandig 

naar het toilet gaan en geen hulp meer nodig hebben. 

- We verzoeken u om alle bekers en bakjes te voorzien 

van een naam. De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk 

voor dat deze weer mee naar huis genomen worden. 

We vertrouwen op uw medewerking. 
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Trakteren op school 

Trakteren als je jarig bent is natuurlijk heel spannend 

en leuk. Toch vragen wij u de traktatie te beperken. 

Lollies, knotsen en toverballen zijn niet 

toegestaan omdat in het verleden hierbij gevaarlijke 

situaties zijn ontstaan. Wij hebben voorkeur voor een 

gezond hapje. Te denken valt aan fruit of kaas. De 

school is, naast het gezin, een voor de hand liggende 

omgeving voor het bevorderen van de gezondheid en 

een gezonde leefstijl bij kinderen. Omdat wij gezond 

eten belangrijk vinden verbieden wij derhalve het 

meenemen en nuttigen van snoep tijdens de overblijf. 

Wij vragen vriendelijk uw medewerking hierin. 

 

Oudergesprekken en rapporten in 

2019-2020 

Met onze oudergesprekken op school en de 

rapportage willen wij u in de gelegenheid stellen 

om ondersteunend te zijn. Stilstaan en 

vooruitkijken, in plaats van terugkijken. Hiervoor 

zetten wij in: oudergesprekken op initiatief van 

ouders of leerkracht, ouder-kindgesprekken, 

waarin het kind samen met ouder en leerkracht 

bepaalt waar het aan wil werken, m.a.w. waar 

maakt het kind zijn/haar speerpunt van, 

10-minuten gesprekken én daarnaast informeren 

wij u over de vorderingen van de leerlingen in het 

Ouderportaal. Naast deze gesprekken organiseren 

wij ook informatiemiddagen voor ouders van 

nieuwe leerlingen, groep 2 en 3 en een 

voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 over 

het voortgezet onderwijs. Deze data kunt u 

terugvinden in de jaarkalender en de nieuwsbrief.  

Op verzoek van enkele ouders zal het tweede 

rapport vanaf maandag voor de vakantie 

zichtbaar zijn op het ouderportaal en niet pas op 

vrijdag zodat u nog in de gelegenheid bent om 

vragen te stellen aan desbetreffende leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken op school 

Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun 

broodtrommeltje, drinkbeker, pakje drinken fruitbakje 

e.d. kwijt zijn. Om deze weer snel bij zijn of haar 

eigenaar  te krijgen verzoeken wij u dringend deze 

voorwerpen te voorzien van naam. Dit is tevens van 

toepassing op losse stuks fruit, in het bijzonder voor de 

kinderen van groep 1 t/m 4!  

In het kader van duurzaamheid verzoeken wij u drinken 

en eten niet in wegwerpverpakking (pakjes, plastic 

flesjes e.d.) mee te geven, maar in bekers of 

trommeltjes. 

 

 

 

  

Indien u druiven of snoeptomaatjes meegeeft 

moeten deze gehalveerd mee naar school 

genomen worden. Dit i.v.m. verstikkingsgevaar.  

Vrijdag is onze groente en fruitdag: deze dag alleen 

groente en fruit mee als tussendoortje! 

 

Goed om te weten 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar nog even 

wat ‘opfrissertjes’: 

-Op het plein mag niet gefietst worden. Ook niet na 

schooltijd. 

-Fietsen moeten in de fietsenstalling en na schooltijd 

weer mee naar huis. De school draagt geen 

verantwoording voor fietsen die ‘s avonds/’s nachts 

blijven staan. 

-Op het plein mogen geen honden komen. 

-Kinderen van groep 1 t/m 3 mogen ‘s morgens door 

de ouders in de klas gebracht worden. 

Vanaf de herfstvakantie geldt dat niet meer voor 

kinderen uit groep 3 en komen zij zelfstandig de 

school in. 

Uitzonderingen zijn alle eerste maandagen na een 

vakantie. Dan mogen ouders van alle groepen mee 

naar binnen en is er tevens gelegenheid om een 

kopje koffie/thee te gebruiken in de aula. 

-Mocht het gebeuren dat uw kind vanwege medische 

redenen niet kan gymmen en/of douchen moet u 

een briefje meegeven voor de leerkracht. 

Wellicht is het prettig voor u om ook op de hoogte te 

zijn van het volgende: 

-Voor de viering van St. Maarten worden er lampions 

op school gemaakt uitsluitend in de groepen 1 t/m 4. 

Kinderen uit deze groepen maken ook ieder jaar een 

rondgang door de school met hun verlichte lampion. 



 

Luizencontrole 

Dit jaar zetten we de luizencontrole van vorig 

schooljaar voort. Wij zijn van mening dat zowel 

de school als de ouders een stuk 

verantwoordelijkheid dragen betreffende de 

bestrijding van hoofdluis. Het is de 

verantwoordelijkheid van de school om een aantal 

voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de 

verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de 

ouders om de kinderen te controleren op 

hoofdluis en, indien nodig,  te behandelen en door 

te geven aan de leerkracht dat u luis 

geconstateerd heeft bij uw kind. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te 

houden, is op onze school gekozen voor een 

systematische aanpak; 

- Na iedere vakantie vinden de controles plaats. 

Dit gebeurt in de tweede week na de vakantie. 

- De klassenouders stemmen met de leerkracht 

het tijdstip van de controles af. 

- De ouders worden per mail door de leerkracht 

op de hoogte gesteld van de controles. 

- De klassenouders vragen ouders om te helpen 

met de controles. Vier ouders per groep is 

voldoende. 

- Indien er bij een kind hoofdluis wordt gevonden, 

dan worden de desbetreffende ouders/verzorgers 

mondeling door de leerkracht op de hoogte 

gesteld. Alle ouders/verzorgers worden per mail 

op de hoogte gebracht van het feit dat er 

hoofdluis is gevonden in de groep. Twee weken 

later vinden er nieuwe controles plaats. 

- De klassenouders  krijgen ondersteuning van de 

coördinator van school. Zij werken volgens 

richtlijnen van de GGD. De coördinator stelt de 

klassenouders op de hoogte van deze richtlijnen. 

Wanneer u vragen heeft over deze werkwijze dan 

kunt u contact opnemen met Esther van Dokkum. 

Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind 

gecontroleerd wordt, kunt u schriftelijk bezwaar 

indienen bij de directeur van de school.  

 

 

-Voor Vader- en Moederdag zullen uitsluitend 

kinderen van de groepen 1 en 2 een cadeautje 

maken. 

-Gevonden voorwerpen worden verzameld in een 

bak in de gang bij groep 5. Eind van iedere maand 

gaan voorwerpen die niet zijn opgehaald weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 9 en dinsdag 10 september is de 

schoolfotograaf aanwezig. Na schooltijd is er tijd om 

met niet-schoolgaande broertjes en zusjes op de foto te 

gaan.  
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