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Geachte ouders/verzorgers, 
De afgelopen weken waren extra druk voor de kinderen. Er zijn namelijk Cito toetsen 
afgenomen. Hoewel wij als leerkrachten daar geen extra druk op willen leggen, ervaren 
de kinderen het soms wel zo. Uiteraard is het niet vreemd voor de leerlingen omdat zij 
dit na elk afgerond blok van de methodes ook moeten doen. Verschil is dat de 
methodetoetsen betrekking hebben op datgene wat in de voorafgaande weken in de 
klas behandeld en geoefend is en dus ‘bekend’ is. De Cito toetsen zijn algemeen en 
vergen meer inzicht en doen een groter beroep op de vaardigheden van ieder kind. 
Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning. We hebben met elkaar het carnavalsfeest 
gevierd en dat was heel gezellig. 
Momenteel staat de televisie bol van de Olympische Spelen. Een sportevenement waar 
veel mensen enthousiast naar kijken. Aan de gesprekjes met de kinderen merken we 
dat in veel huisgezinnen de spelen gevolgd worden. Soms is het zo spannend dat er 
even tussen de lessen door met elkaar gekeken wordt. De rit van Sven Kramer op de 10 
kilometer bijvoorbeeld. De afloop was helaas niet om blij van te worden. 
Echter de manier waarop deze man met zijn verlies omging was bewonderenswaardig. 
Dat verdient respect. Laten we dit in gedachten houden en er een voorbeeld aan 
nemen! Veel kijkplezier nog! 
Ook nog even aandacht voor een extra ‘vrije’ dag: 14 maart. Dan wordt er weer 
gestaakt. Meer hierover in deze Nieuwsbrief. 
 
Het team 

Vakantie/vrije dagen! 
Voorjaarsvakantie 
26 februari t/m 2 maart 

 
 
Stakingsdag 14 maart:  
Alle kinderen zijn vrij. Er is geen school. 
 
Goede Vrijdag 30 maart 
 
Maandag 2 april 2e Paasdag 
 
Inloop 
Maandag 5 maart bent u uitgenodigd om 
even met uw kind mee de klas in te 
lopen en een kopje koffie of thee te 
drinken in de aula. 

 

Pier K Kinderkunstdagen 
27, 28 Februari en 1 maart zijn de Pier K Kinderkunstdagen. In de 
bijlage kunt u meer daarover lezen. 
 
Volleybal 
Helaas is het volleybaltoernooi van vrijdag 2 maart door de 
organisatie afgelast. 
 
Informatiemiddag 
Donderdag 8 maart van 16.30-17.00 uur is de informatiemiddag 
voor ouders van groep 1. Speciaal bedoeld voor ouders van nieuwe 
kinderen en ouders die de informatiemiddag in november hebben 
gemist. 
 
Venneperrun 
Na twee succesvolle edities is het 11 maart 2018 tijd voor de derde 
editie van de Venneper Run. Nieuw dit jaar is dat er een G-loop 
(1,25km) georganiseerd wordt! Start/finish: SportPlaza De Estafette. 
Meer info op http://www.venneperrun.nl 
 
 

Verteltas 
Maandag 12 maart is er een verteltasbijeenkomst in de aula vanaf 
20.00 uur. 
 
Oudervereniging 
De OV vergadert op dinsdag 13 maart vanaf 20.00 uur in de 
koffiekamer. 
 
Antoniustheater 
Vrijdag 16 maart. Groep 1-2b en 6 laten op dramatische wijze zien 
waar zij de afgelopen periode aan gewerkt hebben. Eén 
ouder/verzorger per kind van deze groepen mag de voorstelling 
bijwonen. Aanvang 11.00 in de Grote Zaal. 
 
Theaterdag 20 maart 
Dansproject rondom beroemde Nederlandse schilderijen.  
Iedere groep studeert een dansonderdeel in. De eindvoorstelling aan 
het einde van de schooldag vindt plaats in de Gymzaal. Ouders zijn 
welkom. Meer info over de precieze aanvangstijd volgt. 
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Workshop GGD sociale weerbaarheid groep 1 t/m 3 
22 maart kunt u deelnemen aan een workshop op school hoe u uw 
kind weerbaarder kunt maken. Zo is uw kind in staat aan te voelen 
wat het wil en niet wil, wat het wel en niet kan en weet daarin te 
handelen. Dat betekent dat uw kind kan vertrouwen op zijn eigen 
kracht en mogelijkheden, voldoende durf heeft om nieuwe 
oplossingen en uitdagingen aan te gaan, maar ook in staat is om 
hulp te vragen als dat nodig is. De workshop wordt op school door 
de GGD gegeven op 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur en is gratis. 
Opgeven via info.antoniusr@jl.nu 
 

 
 
 

Paasviering 
Donderdag 29 maart vieren we met elkaar Pasen in de RK kerk om 
11.15 uur! Inloop vanaf 11.00 uur..  
Aansluitend is op school de Paaslunch. 
 

 
 

 
 

 

Week van de Lentekriebels 19 t/m 26 maart 
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen 
hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit 
(als de hormonen actief worden) anders dan die van 
volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij 
kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Later komen 
vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat 
uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke 
veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de 
andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de 
basisschool start de puberteit. 
 
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol 
spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door. 
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat 
verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen 
en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, 
liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u 
het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter 
sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, 
overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met 
relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders 
kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 
 
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en 
seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het 
project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en 
vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, 
leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van 
het lespakket Kriebels in je Buik. 
 
In de week van de lentekriebels zijn in groep 1 t/m 8 lessen over 
relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de 
belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.  

Kinder EHBO 
Er zijn voldoende deelnemers voor de cursus EHBO bij kinderen 
Wat leert u bij ‘ EHBO bij kinderen’? 
* levensreddende handelingen verrichten bij kinderen  
* hulp verlenen bij de meest voorkomende ongevallen, bijvoorbeeld 
tand door de lip, bloedneus, vallen in de speeltuin, brandwonden. 
• de werking van longen, hart en bloedsomloop  
• uitleg van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en circulatie)  
• reanimatie en verslikking  
• eerste hulp bij een groot aantal letsels of verwondingen, zoals 
wonden, botbreuken, kneuzingen en brandwonden  
• inhoud en gebruik EHBO-doos  
 
De cursus is bedoeld voor ouders en verzorgers. 
 
De cursus bestaat uit 2 avondbijeenkomsten op 14 en 28 maart 
tussen 19.00 tot 22.00 uur en wordt gegeven op school. Kosten 
bedragen 
 € 72,60 per cursist. 
 
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar! 
 
Opgeven via de mail: info.antoniusr@jl.nu 
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Energy Battle 
Groep 7 en 8 van onze school gaan na de voorjaarsvakantie meedoen aan een energiebesparingswedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd met zes andere basisscholen uit de Haarlemmermeer leren onze kinderen (en 
leerkrachten) hoe je gedurende een jaar energie kunt besparen op school. Bij de meeste scholen blijkt dat 10 tot 
20% energiebesparing eenvoudig gerealiseerd kan worden, alleen al door bewustwording van verspilling. Met 
behulp van een speciale energiedisplay die op onze school is geïnstalleerd, wordt het verbruik van de school 
inzichtelijk gemaakt. De scholen krijgen budget om energiebesparende ideeën verder uit te werken. In de 
Nieuwsbrief en op de website zullen wij u op de hoogte houden van het verloop van de wedstrijd.  
 

 
 

 
 

 

De Antoniusschool is op zoek naar ouders met een talent of hobby! 
Wij zijn blij met alle ouders en verzorgers die zich opgegeven hebben om in mei en juni één of 
meerdere workshops te verzorgen voor onze kinderen. Binnenkort nemen we met hen contact op 
om een mooi programma te maken. Nogmaals dank voor alle aanmeldingen! Wilt u ook helpen of 
uw talent, passie of hobby inzetten voor onze kinderen dan kunt u zich nog opgeven. Op de 
website staat meer info bij speciale aandacht! www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl 

 

 
Speelgoedactie voor kinderen in de Oekraïne 
In de week van 12 maart organiseren wij een 
inzamelingsactie van speelgoed. 
Al jarenlang zet de groep Stichting Holland-Oekraïne, 
zich in om ingezamelde hulpgoederen te vervoeren via 
een vrachtwagen transport naar de Oekraïne. Daar 
heerst grote armoede. U heeft vast de beelden wel eens 
gezien op tv. 
Wij hebben het geluk te leven in een welvarend land. Om 
de kinderen bewust te maken dat er ook landen zijn waar 
helemaal niets vanzelfsprekend is, houden wij in 
genoemde week een inzamelingsactie voor kinderen in 
de Oekraïne. In de onderbouw zal extra aandacht 
besteed worden aan dit onderwerp in de vorm van 
gesprekjes en in de hogere groepen zal een vrijwilliger 
van de Stichting Oekraïne enige informatie komen geven. 
 
Wij gaan de kinderen vragen speelgoed van zichzelf weg 
te geven.  
Zoals bijvoorbeeld knuffels, puzzels, prentenboeken, 
stiften, kleurboeken enz. 
Het is niet de bedoeling dat er spullen gekocht worden. 
Nee, geef iets van jezelf weg. 
Het moet wel heel en schoon en netjes zijn. Bij puzzels 
mogen er geen stukjes ontbreken. Houd er ook rekening 
mee dat het daar vaak aan elektriciteit ontbreekt en 
batterijen te duur of  niet te koop zijn. Vriendelijk verzoek 
om geen schiettuig in te leveren. 
In de week van 12 maart ontvangen wij graag het 
speelgoed en verzamelen wij het in de klassen. Aan  het 
eind van de week hopen we heel veel dozen te kunnen 
vullen en mee te geven aan de stichting. 
U hoeft het niet in te pakken of zelf in een doos te doen. 
Het is juist extra leuk als de kinderen van elkaar zien wat 
zij weggeven. 
Het vrachtwagenkonvooi zal in april vertrekken. 
Doe mee en alvast hartelijk bedankt! 
Meer info op de website: 
http://www.holland-oekraine.nl 
 

 

Verteltas 
Lezen vormt een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Daarom willen wij dat zoveel  mogelijk stimuleren. 
Op onze school is een groepje ouders en leerkrachten actief met het maken 
en onderhouden van ‘Verteltassen’. 
Dit zijn zelfgemaakte tassen met een bepaald thema. Bijvoorbeeld dolfijnen, 
chocolade, het mooiste visje van de zee, Bob de bouwer, ABC eilanden enz. 
Iedere groep heeft de beschikking over een aantal ‘Verteltassen’. 
In deze tassen zit altijd een boek over het onderwerp, maar ook verschillende 
spelletjes met betrekking tot het thema. Deze tas krijgt een kind mee naar huis 
en mag het 2 weken thuis houden. De bedoeling is dat thuis het kind en de 
ouders samen aan de slag gaan met het boek en de spelletjes. 
  
De tassen, een soort grote zakken, worden zelf met stof gemaakt op de 
naaimachine bij ouders thuis. Ook de spelletjes worden door ouders zelf 
gemaakt. Vaak op de computer, uitgeprint en op school wordt het 
gelamineerd. 
Als de tassen weer worden ingeleverd zijn er een aantal ouders die 
controleren of alles er nog inzit. Soms moeten er dingen vernieuwd of hersteld 
worden. 
 
De ‘Verteltasgroep’ komt 1 x per maand in de avond een uurtje bij elkaar om 
te bespreken welke nieuwe tassen er gemaakt kunnen worden, of er worden 
dingen hersteld. Het is altijd gezellig! 
De groep is niet groot daarom zouden wij deze graag uitbreiden met nieuwe 
ouders. Iedere hulp is welkom. U hoeft er zelf echt niet creatief voor te zijn. Als 
u handig bent op de naaimachine kunt u een grote hulp zijn. Misschien vindt u 
het leuk om dingen op te zoeken op de computer die later uitgeprint kunnen 
worden, of misschien wilt u uitsluitend meepraten om samen met de groep op 
nieuwe ideeën te komen. 

Iedereen is welkom! 
  
Mocht u niet weten hoe de ‘Verteltassen’ er uitzien? In de aula van de school 
hangen ze aan de bar. Pakt u er gerust een en kijk maar eens wat er allemaal 
inzit. 
Bent u enthousiast geworden en wilt u eens met ons meepraten? In de 
Nieuwsbrief wordt altijd vermeld wanneer er een avond is gepland. U kunt zich 
ook aanmelden bij juf Petra of juf Dorien. 
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Staking 14 maart 
Op 14 maart sluiten basisscholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht de deuren. Deze 
staking, waar ook de Antoniusschool aan meedoet, maakt deel uit van een reeks 
estafettestakingen die op 14 februari is begonnen in het noorden van het land. Sinds oktober 
wordt er in het basisonderwijs gestaakt voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Na twee 
landelijke stakingen wordt er nu gekozen voor regionale estafettestakingen. Het toegezegde 
bedrag voor het tegengaan van de werkdruk (430 miljoen), wordt pas in 2021 volledig besteed, 
terwijl de situatie nu al zo nijpend is. Daarnaast eisen leerkrachten dat het salaris van de 
basisschooldocenten gelijk wordt getrokken met de salarissen in het voortgezet onderwijs. En 
daar is 900 miljoen euro voor nodig, drie keer meer dan de 270 miljoen die het kabinet ervoor 
uittrekt. Om deze eisen kracht bij te zetten staken de leerkrachten van de Antoniusschool, er is 
deze dag dus geen school. 

 

 

Fotowedstrijd  
De fotowedstrijd die we gehouden hebben n.a.v. ‘Maak een foto van jouw lievelingsleesplek’ is gewonnen door Jesse                 
Vis. 
De keuze was heel moeilijk want er waren ontzettend leuke foto’s ingeleverd. De foto van Jesse is het tenslotte                   
geworden omdat er zoveel sfeer in zat. Gefeliciteerd Jesse en veel plezier met je gewonnen boekenbon! Alle foto’s                  
zijn nog te bezichtigen op de prikzuil in de Grote Zaal. 

 

Gevonden 
voorwerpen 
De krat zit weer vol.     
Deze keer vooral met    
sjaals, handschoenen  
en vesten. 
Na deze week gaat alles     
weg, dus als uw kind     
iets mist…… 
En……. heel veel   
bakjes en bekers 

APK kleuter karren 
Erg blij zijn de kleuters dat      
hun karren weer door de APK      
keuring gekomen zijn. Dank    
aan de ouders die deze karren      
onder handen genomen   
hebben, erg fijn! 

 

Schoonmaak 
Maandag 12 en dinsdag 13 februari hebben 
ouders de school opgefrist. Deze ouders 
komen op plekken waar onze reguliere 
schoonmaak niet aan toekomt, helaas….  
Wij danken deze topouders! 

 

Carnaval 
 
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 
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Kalender 
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