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Geachte ouders/verzorgers, 
Vandaag is het de laatste donderdag voor de Kerstvakantie. Vanavond vieren wij met             
elkaar het Kerstfeest in de RK Kerk en op school. 
Tijdens de viering gaan de kinderen van groep 4 hun uiterste best doen om het               
Kerstspel zo mooi mogelijk op te voeren. Zij vinden het reuze spannend. 
Daarna kunnen alle leerlingen in de eigen klas genieten van het Kerstdiner dat is              
samengesteld door alle ouders. Onze hartelijke dank daarvoor. 
Vrijdag is de laatste schooldag en worden alle kerstspulletjes alweer opgeruimd.  
Echter, de officiële Kerstdagen moeten dan nog komen en het team wenst u en de               
kinderen dan ook fijne Kerstdagen toe en een voorspoedig 2018. 
Het team 

 
 

Vakantie/vrije dagen! 
Kerstvakantie 25 dec. t/m 5 januari. 
 
Inloop 
Maandag 8 januari 2018 bent u welkom 
om even in de klas van uw kind te 
kijken en een kopje koffie/thee te 
drinken in de aula. 

 

 
Kerstviering gewijzigde tijden! 
Door miscommunicatie met de kerk zijn de tijden van onze kerstviering           
gewijzigd! Aangezien ‘t Venne ook hun kerstviering in de kerk heeft zijn wij             
genoodzaakt onze viering een kwartier op te schuiven. Onderstaand de nieuwe           
tijden.  
De kinderen worden donderdag 21 december uiterlijk om 16.55 uur weer op            
school terug verwacht.  
Om 17.00 uur lopen we gezamenlijk naar de kerk.  
Om 17.15 uur is nu de Kerstviering in de RK Kerk aan de Antoniusstraat. U               
bent uiteraard van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
De kinderen uit groep 4 voeren het Kerstspel op. Zij kijken er ontzettend naar uit. 
Zij en de lezers worden om 16.30 uur op school verwacht i.v.m. het omkleden.              
Juf Josien loopt met hen naar de kerk. De finalisten van de voorleeswedstrijd             
lezen het Kerstverhaal voor. Na afloop lopen we met elkaar terug naar school,             
waar in de eigen klas gezellig bij kaarslicht gegeten wordt. 
 
Voor het kerstdiner op school kunt u uw (afgedekte) gemaakte gerecht naar de             
klas brengen tussen 16.45 en 17.00 uur. Aangezien het diner om 18.00 uur             
start, kunnen warme gerechten tussen 17.45 en 17.55 uur gebracht worden. 
Omstreeks 19.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit de klas.            
Vooraf kunt u weer een heerlijk glaasje Glühwein drinken.  
De vrijdag na de kerstviering (22 december) is een gewone schooldag.           
Onderbouw tot 11.45 en bovenbouw tot 14.30 uur. 
Daarna begint de Kerstvakantie t/m 5 januari 2018! 
 

 

Opruimen 
Welke ouders willen komen helpen met het 
opruimen van de kerstspullen op vrijdag 22 

december? Vele handen maken licht werk! We 
beginnen direct om 08.30 uur! Komt u ook helpen? 

Koffie en thee staan klaar. 

 

 
Kinderkerk 
Zondag 24 december 16.30 uur: speciale korte       
kerstviering voor de allerjongsten. Daarna koffie, thee       
en limonade in de Herberg. 
Zondag 24 december 19.00 uur: kerstviering en       
familieviering. 
Maandagmiddag 25 december: kerstinloop in de kerk       
met levende kerststal. 
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Kindertafeltennisfeest 
Zaterdag 6 januari tafeltennistoernooi. 
Gegadigden hebben zich al aan kunnen      
melden. 
 
Schoolmelk 
De eerste maandag en dinsdag na de       
Kerstvakantie is er geen schoolmelk. Wilt u       
hier rekening mee houden en uw kind zelf        
drinken meegeven? 
 
De Kleine Zeemeermin 
Maandag 15 januari gaat groep 3 t/m 6 naar         
een voorstelling bij Pier K. 
Dit zal in de middag zijn en duurt tot 14.30          
uur. 
Nader bericht volgt nog. 
 

 
 
 
Adviesgesprekken groep 8 
Maandag 15 en dinsdag 16 januari zijn de        
adviesgesprekken voor ouders en leerlingen     
van groep 8 over het voortgezet onderwijs. 
Desbetreffende ouders ontvangen een    
uitnodiging. 

Oudervereniging 
De OV vergadert op dinsdag 16 januari van 
20.00-21.00 in de koffiekamer . 
 
Verteltas 
Donderdag 18 januari komt de     
Verteltasgroep bij elkaar vanaf 20.00 uur. 
Wilt u meedoen? Dan bent u van harte        
welkom! 
 
Antoniustheater 
Vrijdag 19 januari is er weer een       
Antoniustheater. Dit keer zijn de groepen      
1-2a en 5 aan de beurt. Ook nu zijn de          
ouders van de kinderen die optreden      
welkom. Vanaf 10.55 uur kunt u een       
staplekje achter de bar innemen om uw kind        
te bewonderen. Gezien de beschikbare     
ruimte is er helaas maar plek voor één        
genodigde per kind. 
 
Voorleesontbijt 
Woensdag 24 januari starten de Nationale      
Voorleesdagen. 
Tijdens deze dagen zal er nog meer       
aandacht voor lezen zijn dan anders . 
We starten op bovengenoemde ochtend met      
het Voorleesontbijt. 
In iedere groep wordt er voorgelezen door       
een genodigde of door de eigen leerkracht. 
De kleuters worden in groepjes voorgelezen      
door de kinderen van groep 8. 
Vanwege het Voorleesontbijt mogen de     
kinderen  in pyjama naar school komen. 
Tijdens het voorlezen krijgen zij een      
krentenbolletje of een plakje snijkoek en iets       
te drinken.  

Workshop positief opvoeden: 
omgaan met ruzie en agressie  
Opvoeden een leuke, maar soms uitdagende 
taak? Behoefte aan praktisch advies om 
specifiek gedrag bij uw kind aan te pakken? 
Dan is de workshop Positief Opvoeden 
misschien iets voor u! 
 
Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het 
ontwikkelen van vaardigheden om te leren 
hoe je op een goede manier met elkaar om 
kunt gaan. Door het stellen van duidelijke 
grenzen en zelf het goede voorbeeld te 
geven. Tijdens deze workshop komt aan bod 
hoe ouders kunnen omgaan met gedrag 
zoals ruzie en agressie, waarom kinderen 
ruzie maken en de vaardigheden die 
kinderen nodig hebben om met frustratie om 
te gaan en conflicten op te lossen. 
 
De workshop wordt gegeven op donderdag 1 
februari van 20.00 uur tot 22.00 uur op de 
Antoniusschool, locatie Ridderspoorstraat. 
 
Aanmelden via de mail: 
info.antoniusr@jl.nu 
 

  
 
 

 

Huiswerk op de Antoniusschool 
Naar aanleiding van een onderzoek door RTL over de zin en onzin van huiswerk geven wij u graag een toelichting op ons huiswerkbeleid. Op 
de Antoniusschool hanteren we een huiswerkbeleid voor alle groepen. Hierin hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de vorm en 
inhoud van het huiswerk. In de groepen 1 t/m 4 is dit beperkt tot huiswerk’opdrachten’: kinderen krijgen de opdracht om iets mee te nemen 
van thuis, wat in de klas bij bepaalde lessen wordt gebruikt. In groep 4 worden wel de tafels meegegeven om thuis te oefenen en soms krijgt 
een kind uit groep 3 en 4 dat afwezig is geweest door ziekte, of een bepaald probleem ondervindt, extra werk mee naar huis om thuis in te 
halen of extra te oefenen.  
In groep 5 tot en met 8 vinden wij huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken: 
- Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. 
- Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor de leerprestaties verbeteren. Door thuis bepaalde leerstof te herhalen of in te 
oefenen kan het leerresultaat positief beïnvloed worden. 
- Er zit verschil in tijd die kinderen nodig hebben om bepaalde stof tot zich te nemen, bijvoorbeeld de tafels, spelling, topografie of de 
zaakvakken. Kinderen die wat meer tijd nodig hebben kunnen hier thuis extra mee oefenen. 
- Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk dat thuis gemaakt wordt, kunnen ouders beter 
zicht krijgen op wat op school gebeurt.  
- Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
- Soms wordt huiswerk meegegeven aan kinderen die problemen ondervinden in het onderwijs. Huiswerk zien we dan als een extra steuntje 
om die problemen het hoofd te bieden. Met deze vorm van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen waar het hier om 
gaat, worden onder schooltijd ook al flink belast. 
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Foute kersttruiendag 
 
Meer foto’s, activiteiten en 
evenementen op onze 
website: www.antoniusschool 
ridderspoorstraat.nl 
Voor het fotoboek heeft u een 
inlog nodig. Deze kunt u 
opvragen via 
info.antoniusr@jl.nu 

   

 

Kalender 
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