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Geachte ouders/verzorgers, 
Het is even wennen het nieuwe jaartal 2018. 
We hopen er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van te maken. Wij waren blij alle 
kinderen weer met frisse gezichten de klas te zien binnenkomen. 
Zo na de feestdagen is de rust weergekeerd en dat is best prettig! 
Vanaf deze week zijn de Cito toetsen begonnen voor het eerste rapport. 
Voor de één ‘appeltje-eitje’ , voor de ander een ‘hersenbrekertje’. 
Soms vragen ouders zich af hoe het komt dat sommige kinderen bij de Cito beduidend 
anders scoren dan bij de methodegebonden toetsen. 
Echter, de Cito toetsen zijn landelijk, daardoor algemener en vragen meer inzicht van 
de kinderen op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling. 
De methodegebonden toetsen, het woord zegt het al, herhaalt alle stof die is 
aangeboden in de lessen. 
In februari als de kinderen het rapport mee naar huis krijgen, zult u een uitdraai vinden 
van de gescoorde Citoresultaten. 
Vrijdag 16 februari kunt u vanaf 17.00 uur via het Ouderportaal het rapport van uw kind 
bekijken. 
Gelukkig is het niet uitsluitend toetsen wat de klok slaat, maar zullen er ook andere 
activiteiten plaatsvinden. U leest erover in deze Nieuwsbrief. 
Het team 

Vakantie/vrije dagen! 
Studiedag vrijdag 16 februari 
Alle kinderen zijn vrij. 
 
Voorjaarsvakantie 
26 februari t/m 2 maart 
 

 
 
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. 

 

 
Workshop GGD 
Donderdag 1 februari van 20.00 - 22.00 uur is de workshop van de GGD in de 
aula van onze school. Onderwerp: positief opvoeden, omgaan met ruzie en 
agressie. De workshop is vol, u kunt niet meer opgeven! 
 
Bake Sale 
Als leerlingenraad gaan wij een Bake Sale houden voor de hele school. Wij 
willen graag geld ophalen om meerdere van onze ideeën te kunnen uitvoeren. 
Wij gaan dit doen op woensdag 21 februari van 12.15 - 13.00 uur. Hier hebben 
wij wel hulp voor nodig. Wij zoeken enthousiaste bakkers uit groep 6 t/m 8 die 
kosteloos wat willen bakken. Vanaf morgen (26-1) hangt er een lijst bij het lokaal 
van Juf Josien om te kijken wat er gebakken kan worden. Vanaf maandag (29-1) 
kan er ingeschreven worden. Graag willen wij ook weten hoeveel stuks er 
ongeveer gebakken gaan worden. 
Op de 21e zullen er na schooltijd kraampjes in de aula staan waarin alles 
verkocht gaat worden. Alles kost 50 cent en wij verzoeken u dan ook gepast te 
betalen. Graag willen wij u ook vragen om een bordje/doosje of iets dergelijks 
mee te nemen om de baksels mee naar huis te kunnen nemen. 
Wij hopen op een mooie opkomst. 
De leerlingenraad 

 

Carnaval 
Woensdag 7 februari vieren we carnaval met alle        
kinderen in de aula. 
Iedere groep doet iets gezamenlijks op het podium        
en iedere groep mag nog een act op laten voeren          
van een groepje of individuele kinderen. 
Iedereen mag verkleed op school komen. De enige        
beperking is dat er geen schiettuig (pistolen,       
geweren e.d.) meegenomen mag worden naar      
school! 
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Schoonmaak 
Maandag 12 en dinsdag 13 februari wordt er        
schoongemaakt in de school van     
19.00-21.00 uur. 
 
Fijn als zoveel mogelijk ouders komen      
helpen. Vele handen maken licht werk! 
Er zijn schoonmaakmiddelen op school. Wel      
is het handig om een eigen emmer mee te         
nemen. U hoeft zich niet op te geven, komen         
is al genoeg! 

10 Minuten Gesprekken 
Maandag 19 en dinsdag 20 februari vinden       
de oudergesprekken plaats. 
De gesprekken worden ingedeeld op 6      
februari.  
 
Wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde       
dag en/of tijd moet u het voor die datum         
gemeld hebben bij de leerkracht. 
De gesprekken beginnen in de middag. 

Rapporten 
Woensdag 21 februari krijgen de kinderen 
het rapport mee naar huis. 
 

 

 

De Antoniusschool is op zoek naar ouders met een talent of hobby! 
Vindt u het leuk om met een groepje kinderen te werken, heeft u een talent of hobby en bent u één of meerdere keren beschikbaar op een 
maandagmiddag in mei en juni, dan bent u degeen die we zoeken! Met een klein groepje kinderen bloemschikken, koken, visagie, timmeren, 
dansen, sieraden maken, het zijn slechts een paar voorbeelden van activiteiten die wij onze kinderen graag met uw hulp willen aanbieden. 
Bent u die ouder, of zijn er grootouders, verzorgers, familieleden, vrienden en kennissen die ons kunnen helpen, dan kunt u zich volgende 
week aanmelden via het inschrijfformulier dat wij u gaan toezenden! Dus houd uw mail in de gaten! Samen met u maken we mooi en 
aantrekkelijk onderwijs voor onze kinderen! 
 

 

Vooraankondiging workshop sociale weerbaarheid het jonge kind en kinder EHBO 

Sociale weerbaarheid onderbouw 
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 gegeven door de GGD 
en is gratis. Noteer alvast in de agenda. 
 

 
 

Kinder EHBO 
Indien er voldoende cursisten zijn kunnen  we op school een cursus 
EHBO bij kinderen verzorgen. 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. 
 
Opgeven via de mail: info.antoniusr@jl.nu 

 

Communicatie met school 
Een goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang. We stellen het in 
hoge mate op prijs als een ouder de leerkracht ’s ochtends direct en kort informeert over 
zaken die spelen rondom het welzijn van uw kind (een onrustige nacht, een probleem thuis, 
een blessure e.d.). Maar voor schooltijd is de tijd te kort voor een uitgebreide uitleg. 
Bovendien vragen de binnenkomende kinderen om aandacht van de leerkracht en hebben 
ze daar ook recht op. Mochten er zaken zijn die een langer gesprek nodig hebben, dan 
vragen we ouders dat niet per mail te doen maar om een afspraak met de leerkracht te 
maken na schooltijd. De mail vinden wij niet het geschikte middel om inhoudelijk met elkaar 
in gesprek te gaan. In een persoonlijk gesprek daarentegen kan de leerkracht tijd voor 
ouders vrijmaken om goed te luisteren en samen met ouders een oplossing te vinden. Voor 
het maken van de afspraak is de mail wel weer een geschikt middel. 

 

Kinkhoest 
Op school is bij een aantal kinderen 
kinkhoest geconstateerd. Iedereen kan 
kinkhoest krijgen. Iemand die ingeënt is 
tegen kinkhoest kan het ook krijgen, maar is 
meestal minder ziek. Voelt een kind zich 
goed? Dan kan het gewoon naar school. 
Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand 
weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven 
helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek 
worden. 
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Eenrichtingsverkeer 
Op school hanteren wij een 
vrijwillig 
eenrichtingsverkeer. Dit 
draagt bij aan een 
verkeersveilige situatie voor 
onze leerlingen. Aangezien 
wij de laatste tijd 
constateren dat niet 
iedereen zich hieraan 
houdt, herinneren wij u er 
graag nog even aan. U rijdt 
met uw auto vanaf de 
Kerkstraat de 
Ridderspoorstraat in en 
vervolgt uw weg via de 
Papaverstraat.  

 

Mededelingen van groep 1-2 
Op dinsdag 6 februari gaan groep 1 en 2 
naar een voorstelling in Pier K in 
Nieuw-Vennep: Wij gaan op Berenjacht. 
De voorstelling in Pier K is pas om 14.30 
uur afgelopen. Daarna lopen we weer 
terug naar school. Als u het prettig vindt, 
mag u uw kind om 14.30 uur bij Pier K 
ophalen. 
 
Woensdag 7 februari carnaval op school. 
Verkleed naar school komen moet een 
feest zijn. Houdt uw kind niet van 
verkleden, forceer dan niets. 
 
Juf Laura is de nieuwe stage juf in groep 
1/2B. Vanaf 22 januari zal zij elke 
maandag aanwezig zijn.. 

 

Fotowedstrijd  
Voor alle kinderen van de Antoniusschool.  
Vind je het ook zo fijn om lekker te lezen in je favoriete boek? Of word je liever voorgelezen? 
Stuur je mooiste en origineelste foto van jouw (voor)leesmoment thuis.  
Heb je ook zo'n lekker leesplekje thuis, een fijn rustig hoekje of lees je het liefst op je eigen kamer?                    
Maak of laat een mooie foto maken van jezelf waarop duidelijk te zien is dat het jouw leesmoment is. 
Print de foto thuis uit. Hij  mag niet groter zijn dan een half A4 formaat. 
Inleveren bij juf Miranda of juf Monica. Vergeet niet je naam en klas te vermelden op de achterkant van                   
de foto. Liefst geplastificeerd of in  een plastic mapje aanleveren. 
Lever de foto in vóór 3 februari. 
De foto's worden opgehangen in onze bibliotheekhoek en de winnaar zal worden bekendgemaakt             
tijdens het Carnavalsfeest op woensdag 7 februari. 
De leerling met de mooiste en origineelste foto maakt kans op een leuke prijs. 
Doe mee!!!  Veel plezier en succes! 
 

 

Groep 8 naar het HVC 
 
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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