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Geachte ouders/verzorgers, 
In de afgelopen maand zijn in de groepen 5 t/m 8 gesprekken gevoerd met de kinderen 
om de doelen die in november gesteld waren te evalueren en eventuele nieuwe vast te 
stellen. Dit zijn individuele gesprekken tussen kind en leerkracht. Voor de groep staat 
een vervanger. Zowel door de leerkrachten als de leerlingen wordt dit als zeer prettig 
ervaren. 
Ook was er de ‘Week van de lentekriebels’. Met veel respect en afgestemd op het 
niveau van de groep is er op prettige wijze met elkaar gesproken over relationele en 
seksuele vorming. 
Gisteren kwam de Paashaas op bezoek en zijn er heel wat chocolade eieren verstopt en 
gevonden. Vanmorgen was de Paasviering in de RK kerk en daarna werden de voor 
elkaar gemaakte lunches met elkaar genuttigd. Ook in de klassen is stilgestaan bij het 
Paasverhaal. Er waren boeken en een vertelkast met mooie platen. 
Morgen Goede Vrijdag en in het weekend viert u waarschijnlijk zelf Pasen met het gezin. 
Wij wensen u fijne dagen toe. 
Het team 

Vakantie/vrije dagen! 

 
 
Goede Vrijdag 30 maart 
 
Maandag 2 april 2e Paasdag 
 
Meivakantie 27 april t/m 13 mei 
 
Koningsdag 26 april groep 1-2 12.00 uur 
uit! 

 

Eindtoets groep 8 
Dit jaar wordt de Eindtoets digitaal afgenomen. Hierdoor verschuift 
de afnamedatum iets. De Eindtoets wordt nu afgenomen van 16 t/m 
20 april. Heel veel succes allemaal! 
 
Joris en de drakentemmer 
Een theateravontuur vol muziek en zang in de schouwburg De 
Meerse Hoofddorp. 
Maandag 16 april voor groep 8 van 13.30-14.40 uur en dinsdag 17 
april groep 7 van 10.30-11.40 uur. 
 

 

Koningsspelen 
Donderdag 26 april zijn de Koningsspelen in combinatie met onze 
jaarlijkse Sportdag. U krijgt nog informatie hierover. 
Indien u wilt  meehelpen met de sportdag en u heeft dit nog niet 
aangegeven op de lijst in het begin van het schooljaar, kunt u dit 
alsnog doen bij de leerkracht. Alle hulp is welkom.  
 
De kleuters zijn deze dag om 12.00 uur uit! Deze kinderen kunnen 
om 12.00 bij DIOS opgehaald worden. Indien dit niet mogelijk is i.v.m. 
opvang dan gaan de kinderen mee naar school en kunnen zij daar 
om 14.30 uur opgehaald worden. 
 
Vooruitlopend op de uitgebreide informatie mogen de kinderen 
(uiteraard) in het oranje komen en het is gezellig als ouders en 
verzorgers komen kijken. 
 
Om de kosten te dekken van de koffie en thee staat er een fooienpot 
voor de Oudervereniging. 
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April Verkeersmaand 
Deze maand staat weer in het teken van 
verkeer! 
 
Groep 1 t/m 4 
JONGleren in het verkeer. Jong geleerd is 
oud gedaan. Voor de onderbouw is er deze 
maand een speels lespakket met allerlei 
verkeersmaterialen, zodat ook de jongere 
kinderen op onze school met 
verkeerssituaties vertrouwd zullen raken.  
 
Alle groepen 
Voor alle groepen is het Schoolpleinpakket 
beschikbaar in april. Verkeersonderwijs hoort 
in de klas en buiten plaats te vinden. Het is 
belangrijk dat de leerlingen hetgeen in de 
klas besproken wordt, ook echt buiten 
ervaren en oefenen. Daarom heeft Veilig 
Verkeer Nederland praktijkmateriaal 
ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen 
bij het geven van praktijklessen. De 
leerlingen worden zo beter voorbereid om 
aan het verkeer deel te nemen. 
 

 
 
Groep 1-2 
Donderdag 5 april doen de leerlingen van 
groep 1 en 2 fietsspelletjes op het plein.  
Donderdag 5 april: fiets mee! 
Op dinsdag 17 april gaan de leerlingen een 
speciale verkeerswandeling maken in de 
buurt. Ook gaan de leerlingen kijken bij de 
verkeersbrigadiers van groep 8. Een 
leerzaam en afwisselend programma dus! 
 

 
 

Groep 3 
Op maandag 16 april gaan de leerlingen van 
groep 3 fietsspelletjes doen op het plein en 
een speciale verkeerswandeling maken in de 
buurt. 
Maandag 16 april: fiets mee! 
 
Groep 4 
Op donderdag 19 april gaan de leerlingen 
van groep 4 fietsspelletjes doen op het plein 
en een speciale verkeerswandeling maken in 
de buurt. 
Donderdag 19 april: fiets mee! 
 
Groep 5 
Ook groep 5 gaat leuke en leerzame 
fietsspelletjes doen op het plein. Zodra de 
definitieve datum bekend is, ontvangt u een 
mailtje hierover. 
 
Groep 6 
Ik Stop voor Zebra’s! is een ludieke actie van 
Veilig Verkeer Nederland, waarmee kinderen 
en automobilisten op een creatieve, 
vriendelijke manier leren over de regels rond 
het zebrapad. Op dinsdag 3 april krijgt groep 
6 een gastles in de klas, waarbij ook de 
wethouder aanwezig zal zijn. Op dinsdag 10 
april krijgen de kinderen een buitenles.  
 
Groep 7/8 
Op donderdag 5 april doen de leerlingen van 
groep 7 het theorie-examen van verkeer. Zij 
hebben de laatste maanden hard geoefend 
en we wensen hen veel succes! 
Het praktijkexamen vindt plaats op maandag 
23 april. We zijn voor deze dag nog op zoek 
naar een ouder die een controlepost wil 
bemensen tijdens het examen. Zonder uw 
hulp kan het examen niet doorgaan. Het 
duurt van 08.45 tot ongeveer 12 uur. U kunt 
zich aanmelden bij Jeanne-Marie Michels of 
juf Celine. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking! 
 
 

Op woensdag 4 april vindt de fietskeuring 
plaats voor groep 7 en 8 onder begeleiding 
van onze verkeersouders. Mocht blijken dat 
de fiets van uw kind niet helemaal in orde is, 
dan is er nog genoeg tijd om de 
mankementjes te repareren voor het 
praktijkexamen van groep 7 en voor het 
kamp van groep 8. Dus….fiets mee op 
woensdag 4 april!  
 
Groep 8 
De leerlingen van groep 8 zullen op 
maandag 9 april deelnemen aan het project 
over de dode hoek van een vrachtwagen of 
bus. Een zeer leerzame les waarbij de 
kinderen in een echte vrachtwagen kunnen 
zien hoe het zicht is van de chauffeur en wat 
de beste plek voor de fietser is.  
Woensdag 4 april en maandag 9 april: fiets 
mee! 
 

 
 
De leerlingen van groep 8 gaan onder 
begeleiding van een graffitikunstenaar het 
fietsenhok van een kunstwerk voorzien. Een 
spannende en creatieve les speciaal voor 
onze oudste leerlingen. 
 
Tot slot. Fiets parkeren! 
Wanneer de groep van uw kind aan de beurt 
is, verzoeken wij u en de kinderen de fiets 
langs het ijzeren hek bij de fietsenstalling te 
parkeren. Zo heeft de leerkracht alle fietsen 
overzichtelijk bij elkaar die dag.  
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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. 
 

 

 
Stichting bijenvrienden 
Onlangs in het nieuws: De bijen in de wereld dreigen uit te sterven. Wetenschappers 
uit 124 landen luiden de noodklok. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat liefst 40 
procent in gevaar is. Wetenschappers concluderen  dat het niet best is gesteld met 
de dieren en insecten die de gewassen bestuiven. Bijen hebben het moeilijk. De 
gevolgen voor de mens zijn groot, zeggen de wetenschappers: Ruim driekwart van 
onze landbouwproducten is afhankelijk van deze bijen. Dan gaat het over onze 
voeding, zoals fruit en groente. Die producten dreigen op termijn schaars te worden. 
Waarom het slecht gaat met veel insecten, is niet helemaal duidelijk. De wetenschap 
vermoedt dat het te maken heeft met de intensieve landbouw die zich richt op één 
gewas. Daar blijven bijen weg omdat ze er te weinig voedsel vinden. 
 
Wij zijn benaderd door de stichting ‘Bijenvrienden’ met het verzoek een bijenvolk in 
de achtertuin van de school te plaatsen. Het gaat om een extreem vriendelijk 
bijenvolk die zonder pak ge-imkerd kunnen worden.Wij hebben hiermee ingestemd 
mits het volk geen overlast geeft. Stichting ‘Bijenvrienden’ geeft aan dat dit niet het 
geval zal zijn. Natuuronderwijs komt op deze manier letterlijk tot leven bij ons op 
school. Al doende ontdekken de leerlingen de wondere wereld van bijen. Het 
resultaat: kennis, bewondering en respect voor de natuur. 
 

 
 
Eind april wordt het volk geplaatst. Het beheer en onderhoud van het volk wordt 
verzorgd door stichting ‘Bijenvrienden’ en zij zullen de kinderen ook kennis laten 
maken met dit bijenvolk. 

 

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 middels bijgaand inschrijfformulier. In dit 
formulier uitleg over de inschrijving. 

Boeken van de Oudervereniging 
De school heeft een mooie donatie ontvangen van de Oudervereniging 
om boeken voor de schoolbibliotheek aan te schaffen. Wij zijn erg blij 
met deze gift. Inmiddels zijn de boeken aangeschaft en worden ze 
verwerkt in ons uitleensysteem. Dank aan de Oudervereniging voor dit 
mooie gebaar. 

 

Verkeersoverlast en zwerfafval 
Omwonenden van de Papaverstraat hebben geklaagd over verkeersoverlast en 
zwerfafval van de kinderen. 
 
Met name het niet toepassen van het eenrichtingsverkeer (weliswaar op vrijwillige 
basis, maar toch…) zorgt voor onoverzichtelijke en verkeersonveilige situaties in de 
Papaverstraat. Derhalve wederom het dringende verzoek om het eenrichtingsverkeer 
toe te passen bij het halen en brengen van de kinderen: inrijden vanaf de Kerkstraat, 
en de weg vervolgen richting Papaverstraat. Ook is het parkeren in de bocht bij de 
paaltjes niet toegestaan! Dank voor uw medewerking. 
 
Daarnaast wordt nog wel eens regelmatig verpakkingen van koeken en pakjes van de 
kinderen in de schoolomgeving aangetroffen. In de groepen hebben we inmiddels met 
de kinderen hierover gesproken dat afval in de afvalbak thuishoort en niet op straat. 
Zou u dit ook nog een keer met uw kind willen bespreken? 
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Reflectiebrief 
Op school hebben we regels en afspraken om kinderen op een prettige en respectvolle manier met elkaar                 
om te laten gaan. Deze afspraken staan in ons gedragsprotocol, dit protocol kunt u inzien op onze                 
website. 
 
Indien leerlingen moeite hebben zich aan deze regels te houden gaat de leerkracht met hen in gesprek om                  
het ongewenst gedrag op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Om dit gedrag in de groepen 4 t/m 8                    
bij te sturen is het schrijven van een reflectiebrief een mogelijkheid. In de reflectiebrief reflecteert de                
leerling op de situatie, de reden van zijn of haar gedrag en hoe hij of zij het de volgende keer gaat doen.                      
De reflectiebrief wordt meegegeven naar huis en weer ondertekend door ouders door de leerling mee               
terug naar school genomen. 
 
Uw rol als ouder is hierbij ontzettend belangrijk. Als u deze reflectiebrief met uw kind bespreekt doen wij u                   
de volgende handreikingen: 
-Praat met uw kind over school; wat is er leuk, wat ging goed, wat vind je nog moeilijk? 
-Praat positief over school en over andere kinderen/ouders. 
-Zoek een balans in de opvoeding; je kind leren weerbaar te zijn en op te komen voor zichzelf en het                    
afstemmen op de ander en meebewegen. 
-Het pad kan niet altijd glad gestreken zijn, soms krijgen kinderen te maken met tegenslag en als ouder                  
kun je je kind leren om te gaan met teleurstellingen. 
-Stimuleer eigen verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en daar eerlijk over zijn. 

 
 

 

 

 
Speelgoedactie voor kinderen in de Oekraïne 
De speelgoedactie was een groot succes! Dankzij alle 
giften gaan ruim 40 verhuisdozen speelgoed en knuffels 
richting de Oekraïne. Dank aan alle kinderen en ouders 
die zo gul gegeven hebben.  

 

 

Verteltas 
Lezen vormt een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van jonge kinderen. 
daarom willen wij dat op school zoveel mogelijk stimuleren. Op onze school 
is een groepje ouders en leerkrachten actief met het maken en onderhouden 
van “Verteltassen”. In bijgaande flyer leest u daar meer over. Voor onze 
nieuwkomers hebben we ook een vertaling in het Arabisch laten maken.  
 

 
 

Nieuws van groep 1 / 2 
Op donderdag 8 maart was er een informatiemiddag voor de ouders van groep 1. Wat fijn dat u er was en dat we hebben kunnen vertellen 
wat wij verwachten van uw kind in dit leerjaar.  
  
Het helpt echt als u uw kind leert voor zichzelf te zorgen, het maakt uw kind trots en u laat zien dat u vertrouwen hebt in uw kind :  
-Op tijd en zelfstandig naar het toilet gaan.  
-Zelf voor de bekers en de bakjes zorgen.  
-Veters leren strikken ( voor de kinderen van groep 2 ).  
Als dit genoeg geoefend is ontvangt uw kind een veterdiploma op school. 
 
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen over de Verkeersmaand. Ook de groepen 1 en 2 doen daar aan mee. 
  
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. 
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Speelgoedactie l 
 
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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