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Geachte ouders/verzorgers, 
De aprilmaand is bijna voorbij.  
Aprilmaand-Verkeersmaand. Er zijn heel wat parcourtjes afgelegd op het schoolplein. 
Met hulp van ouders en allerlei verkeers attributen zoals stoplichten en 
verkeersborden hebben de kinderen er veel plezier aan beleefd en er bovendien nog 
het nodige van opgestoken! 
De kinderen van groep 7 hebben het theorie en het praktisch verkeersexamen 
afgelegd. En... groep 8 heeft de Cito eindtoets gemaakt. Digitaal dit keer. 
De Koningsspelen hebben wij gecombineerd met onze jaarlijkse sportdag op het DIOS 
terrein. Altijd weer een feest! 
Vrijdag viert Nederland Koningsdag. Wij wensen iedereen heel veel plezier en een 
fijne vakantie. 
Het team 

Vakantie/vrije dagen! 
 
Meivakantie 27 april t/m 13 mei 
2e Pinksterdag 21 mei  
 
Inloopochtend 
Maandag 14 mei bent u vanaf 8.30 uur 
van harte welkom om met uw kind even 
in de klas te komen kijken. Daarna kunt u 
genieten van een kopje koffie en/of thee 
bij de bar in de aula. 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie 
Studiedag Jong Leren 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Goede Vrijdag 
2e Paasdag 
Meivakantie 
Hemelvaartvakantie 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 

22-10-2018 t/m 26-10-2018 
07-11-2018 
24-12-2018 t/m 04-01-2019 
18-02-2019 t/m 22-02-2019 
19-04-2019 
22-04-2019 
23-04-2019 t/m 03-05-2019 
30-05-2019 t/m 31-05-2019 
10-06-2019 
15-07-2019 t/m 23-08-2019 

 
Koningsdag Nieuw-Vennep 27 april 2018 
Hebben jullie ook zo een zin in Koningsdag? Oranjevereniging 
Beatrix organiseert op Koningsdag verschillende evenementen in 
Nieuw-Vennep. Als jullie ’s morgens al heel vroeg, tussen 8.00 en 
9.00 uur de vlag uithangen, kan het zomaar gebeuren dat 
Oranjevereniging Beatrix bij jullie aanbelt en jullie verrast met een 
lekkere taart! Doen dus! 
Vanaf 8.00 uur beginnen ook de vrijmarkten in Nieuw-Vennep. Er is 
er één in het Lentepark in Getsewoud en één in het centrum van 
Nieuw-Vennep, op het parkeerterrein tegenover De Rustende 
Jager. Je mag hier je kleedje neerleggen en je spulletjes verkopen, 
leuk toch! 
Rond 10.30 uur begint het Ringsteken met oude trekkers! Dit is op 
de Venneperweg voor restaurant Orries en café Sylvia’s Leeuwtje. 
Oude trekkers, veel geluid, af en toe een zwarte rookpluim en de 
mensen op de trekker moeten ook nog proberen om met een 
prikstok precies in een ring te steken! Dat wil je toch meemaken? 
Je kunt hier trouwens ook kijken bij het schapen scheren of  

 
 
meerijden in een koets. 
Misschien speel je wel eens jeu de boules? Je weet wel met die grote 
zware ballen. Wist je dat wij in Nieuw-Vennep een echte jeu de 
boules vereniging hebben? Zij heten De Spaanse Ruiter en zitten 
aan de Wikkestraat 45 vlakbij DIOS. Je kunt er op Koningsdag eens 
gaan kijken en veel belangrijker meedoen! Vind je dat leuk? Dan ben 
je tussen 13.00 – 17.00 uur welkom. 
Houd je oranje kleren nog even aan want van 13.00 – 16.00 uur ben 
je ook van harte welkom op het Venneperplein, dat is het plein voor 
restaurant Orries en café Sylvia’s Leeuwtje, want daar gebeurt het! 
Wat kun je allemaal doen? Nou je kunt bv een rondje op een pony 
rijden of proberen zolang mogelijk aan een hooivork te hangen. Je 
vrienden laten zien hoe sterk je bent? Kom maar op! Er ligt een echt 
bootcamp parcours klaar, met autobanden en dikke touwen. Probeer 
eens zoveel mogelijk doelpunten te maken… in een korf! Er is 
muziek, je kunt geschminkt worden en er is een opblaas voetbalveld. 
Dus wat denk je ervan? Zien we jou en je vriendjes op het 
Venneperplein? Leuk! 
Met zijn allen maken we er een mooi Oranje feest van. 
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Vrijdag 4 mei Nationale Herdenking 
Uiteraard herdenkt Nieuw-Vennep ook! 
Oranjevereniging Beatrix nodigt u graag uit om op 4 mei aanwezig 
te zijn bij de Nationale Herdenking. 
Om 19.00 uur verzorgt het Apostolisch Genootschap, gevestigd 
Zuiderdreef 3, een gezamenlijke kerkdienst. Om 19.30 uur start de 
wandeling van de kerk naar het Monument naast de 
Kinderboerderij, u kunt om 19.40 uur ook aanhaken bij de 
parkeerplaats van de Kinderboerderij. Na de 2 minuten stilte zullen 
er diverse toespraken gehouden worden door oa de Gemeente 
Haarlemmermeer, een leerling van de Antoniusschool en een 
gastspreker. Daarna zullen de kransen gelegd worden. 
Oranjevereniging Beatrix nodigt speciaal alle kinderen uit, 
aanwezig te zijn bij de Nationale Herdenking, omdat het ontzettend 
belangrijk is, om de jeugd, die opgroeit in vrijheid, te doen beseffen 
dat dit niet vanzelfsprekend is. 
 

 
 

Oudervereniging 
De OV vergadert 22 mei vanaf 20.00 uur in de koffiekamer. U bent 
van harte welkom. 
 
De oudervereniging is nog hard op zoek naar een nieuwe voorzitter! 
(zie de herhaalde oproep) 
 
Museumbezoek 
Donderdag 24 mei gaat groep 6/7  op bezoek in het van Gogh 
museum in Amsterdam. 
 
Als voorbereiding voor dit museumbezoek zal juf Marijke in de 
groepen 6-7 een lessenserie verzorgen. 
 
Verteltas 
Dinsdag 29 mei is er een verteltasbijeenkomst in de aula met koffie 
en thee. 
Kom gerust eens kijken! Welkom 
 
Open Engelse Les 
Donderdag 31 mei bent u in alle klassen welkom voor de Open les 
Engels. Van 8.30-9.00 uur willen de kinderen graag laten zien en 
horen hoe goed zij al in de Engelse taal zijn. See you! 

 

Aanmelden broertje/zusje 
Na de meivakantie hopen wij u de groepsbezetting 
voor volgend schooljaar mede te kunnen delen. Om 
een goede inschatting te kunnen maken van de 
groepsgrootte voor de komende jaren  is het 
belangrijk dat broertjes en zusjes tijdig aangemeld 
worden. Heeft u dit nog niet gedaan, doet u dit dan 
zo snel mogelijk om uw zoon of dochter een plekje 
op de Antoniusschool te kunnen garanderen. Een 
inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf onze 
website of opvragen bij de leerkracht. Alvast dank 
voor uw medewerking. 

Schooltuinen 
In de afgelopen weken is onder leiding 
van meester Theo alweer hard 
gewerkt in de schooltuinen. Het gaat 
weer groeien en bloeien! Aangezien 
meester Theo volgend jaar met 
pensioen gaat is hij een opvolger aan 
het inwerken die het van hem kan 
overnemen. Wij zijn blij dat de opa van 
Sterre en Bente deze taak op zich wil 
nemen! 

Blijde tijding 
Juf Josien heeft ons laten weten dat zij in 
verwachting is. Wij feliciteren haar van 
harte met dit mooie bericht en wensen haar 
een voorspoedige zwangerschap toe. 
Woensdag 7 juli is haar laatste werkdag. 
De vervanging in deze laatste anderhalve 
week van dit schooljaar zullen wij zoveel 
mogelijk intern oplossen.  
 

 

Even voorstellen: Schoolcoach; Rachel Slooten – van Dalen 
Sinds 15 januari jl ben ik werkzaam als schoolcoach, in dienst bij Altra. Ik werk op vijf verschillende scholen in de Haarlemmermeer. Ik ben 
getrouwd en moeder van twee kinderen in de leeftijd van twaalf en vijftien jaar en pleegmoeder van een dochter van tien jaar.  
Ik heb gewerkt in het Algemeen Maatschappelijk Werk en in een Sociaal Wijkteam met daarbij behorende huisbezoeken en het begeleiden 
van gezinnen. Ik gaf gedurende zo’n tien jaar individuele coaching en trainingen op het gebied van Eigenwaarde. Verder bestaat mijn 
ervaring uit het werken in een ziekenhuis, afdeling kind en jeugd en het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ook gaf ik 
agressie regulatie training aan jongeren met een leerstraf.  
Uiteraard kunt u met al uw vragen (grote of kleine) bij mij terecht. Dit kunnen school gerelateerde vragen zijn, maar ook op het gebied van 
gezin, opvoeding, scheiding etc. In een vrijblijvende kennismaking of gesprek kijken we samen wat de beste route is voor uw kind en of uw 
gezin om u verder te kunnen helpen. Soms zal dat betekenen dat ik met uw kind, u en of school aan de slag zal gaan. Het kan ook 
betekenen dat we zoeken naar een andere organisatie die u/uw kind de gepaste begeleiding kan bieden. Vanzelfsprekend heb ik een 
beroepsgeheim.  
U kunt mij via school (IB-er of leerkracht) benaderen maar ook rechtstreeks mailen: r.van.dalen@altra.nl 
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Herhaalde oproep. Gezocht! Voorzitter 
van de Oudervereniging 
Na vele jaren van tomeloze inzet en enorme 
betrokkenheid heeft Patricia Bakker besloten 
vanwege drukke werkzaamheden haar taken als 
voorzitter van de Oudervereniging met ingang 
van het nieuwe schooljaar neer te leggen. Dat 
betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter!  
 
De belangrijkste doelstellingen en taken van de 
Oudervereniging  zijn: 
-de belangen van kinderen en ouders 
behartigen; 
-de contacten tussen ouders en team 
bevorderen; 
-meewerken van ouders op school bevorderen; 
-de ouderbijdrage beheren; 
-mede-organiseren van allerlei activiteiten op 
school. 
 
Het voltallige bestuur van de OV, bestaande uit 
ouders van onze school, komt gedurende het 
schooljaar zo'n vijf tot zes keer bij elkaar, 
bespreekt de lopende zaken en eventuele 
kwesties en bereidt activiteiten voor.  
Als voorzitter beheer je de agenda, eventuele 
inkomende stukken en  plan en zit je de 
vergaderingen voor.  
 
Interesse om deze functie voor onze school te 
vervullen of meer willen weten? Stuurt u dan een 
mailtje naar Patricia Bakker 
ptrs2002@hotmail.com of informeer bij de 
leerkracht van uw kind. 
 

 

 
Beeldschermtijd en bijziendheid 
Sommigen van u vragen zich misschien af wat de inzet van beeldschermen (thuis 
en op school) en de relatie tot myopie (bijziendheid) is. Wij hanteren de 
20-20-2-richtlijn (zie voor meer info dit filmpje ):e  
20 minuten is het maximum dat een kind  achter elkaar mag kijken op iets dat je 
dichtbij je ogen houdt, zoals een boek of smartphone. Na die 20 minuten moet je 
echt even stoppen voor een pauze. 
20 seconden is de minimale lengte van de pauze. In die 20 seconden moet je 
even iets anders doen, met de blik gericht op iets in de verte of met de blik op 
oneindig. 
2 uur is het minimale aantal uren dat je overdag buiten moet zijn. Het daglicht dat 
in die twee uur in je ogen valt, compenseert voor een groot deel het dichtbij-kijken 
op boek of beeldscherm gedurende de andere uren van de dag.  

 

 
 
Avondvierdaagse 
Ook dit jaar verzorgt de Oudervereniging de inschrijvingen namens school voor de 
10e Oranje Avondvierdaagse. Deze vindt plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 
2018. Inschrijven kan op woensdag 16 en donderdag 17 mei a.s. van 08.15 - 
08.30 in de koffiekamer van school. 
 
Bericht van de organisatie: help mee aan een Schone Avond4daagse 
De eerste Avond4daagsen in Nederland zijn weer van start gegaan. In mei en 
juni lopen meer dan 500.000 kinderen deze prachtige wandeltocht. Dit jaar 
hebben Supporter van Schoon, KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) en 
123ZING de handen ineen geslagen. Op meer dan 150 plekken in Nederland 
wordt een Schone Avond4daagse georganiseerd. Zo willen we kinderen en hun 
ouders bewust maken van (zwerf)afval, zodat ze hun eigen afval onderweg niet 
laten vallen, maar juist verzamelen in zakken en bakken. Het doel is om geen 
zwerfafval op de route achter te laten. 

 

 

Nieuws van de kleuters 
Vanwege de drukte in de groepen is het belangrijk dat u 's morgens vlot afscheid neemt 
van uw kind. Dit alles om de rust te bewaren. Uitzondering is de vrijdagochtend, waarop u 
even kunt blijven om een spelletje te spelen met uw kind aan tafel. Uiterlijk tot 8.45u. 
Het is fijn wanneer u niet in de deuropening blijft staan, terwijl uw kind zijn/haar 
pauzespullen in de bak stopt. U kunt beter even doorlopen, zodat anderen er ook in of uit 
kunnen. 
Speelafspraken graag buiten maken, in de klas zorgt dat net even teveel voor oponthoud. 
Tenslotte een verzoekje over de brood - en fruittrommels. We merken dat kinderen vaak 
te veel fruit ( en/of brood ) mee naar school krijgen. Het tussendoortje om 10.00 u graag 
in een klein bakje met 1 stukje fruit of 1 koekje. Banaan hoeft uiteraard niet in een bakje. 
Voor sommige kinderen is een hele appel echt te veel, geef daarom liever een paar 
stukjes  mee. Voor de lunch beperkt u zich zoveel mogelijk tot één of twee boterhammen 
zonder extra toeters en bellen. 

 

 
Schoolapp 
Een aantal van u maakt gebruik van de 
schoolapp van Schoolsunited. Aangezien 
deze app niet voldoet aan de nieuwe 
privacy wetgeving die 25 mei ingaat 
hebben wij besloten deze app m.i.v. deze 
datum uit de lucht te halen. In plaats van 
deze app zullen wij een nieuwe app 
lanceren, genaamd Parro. Meer hierover 
later dit schooljaar. 
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Verkeersmaand 
 
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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