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Geachte ouders/verzorgers, 
Als je de school inloopt hoeft niet gevraagd te worden waar de 
kinderen sinds een paar weken vol spanning naar uitkijken; het 
Sinterklaasfeest! 
Dankzij de OV ziet het er heel gezellig uit in de gangen en de aula. 
Ook in de klassen verschijnen weer mooie knutselpietjes, 
sinterklaasjes, stoomboten, schoentjes, noem maar op. 
Dinsdag 5 december komt de Sint met de pieten omstreeks 08.30 uur 
bij onze school aan. 
Uiteraard bent u als ouders ook van harte welkom op het plein alwaar 
wij hen ontvangen. 
Het team. 

 

Vakantie/vrije dagen! 
5 December groep 1 t/m 4 uit om 11.45 
uur. 
6 December groep 1 t/m 4 vrij wegens 
een studiedag. 
Kerstvakantie 25 dec. t/m 5 januari. 
 
Inloop 
Maandag 8 januari bent u welkom om 
even in de klas van uw kind te kijken en 
een kopje koffie/thee te drinken in de 
aula. 

 

Voorleeswedstrijd 
Maandag 13 november werd de voorleeswedstrijd gehouden voor 
kinderen uit groep 7 en 8. 
Er waren 4 finalisten: Youp, Sara, Julia en Yassin. 
De wedstrijd werd gehouden in de aula. Daar luisterden en keken alle 
kinderen van onze school èn als speciale gasten de ouders van de 
finalisten. Uiteraard was er een jury die moest bepalen wie de 
‘Voorleeskampioen van de Antoniusschool ‘ging worden. Het was zeer 
spannend want alle vier de deelnemers deden het goed en wisten de 
aandacht prima vast te houden. Het was een erg grappig boek. 
Nadat de jury met als voorzitter Igor, de winnaar van vorig jaar, in overleg 
met elkaar was gegaan werd Sara als winnaar uitgeroepen. 
Zij is dit schooljaar met trots de ‘ Voorleeskampioen van de 
Antoniusschool’ en gaat verder naar de kwartfinale die in Hoofddorp wordt 
gehouden. Hartelijk gefeliciteerd Sara en veel succes! 

Schaatsen voor water 
De kinderen van groep 6-7-8 hebben 16 november geschaatst voor water. 
hiermee hebben ze veel geld opgehaald, ruim  
€ 3000,00. Dankzij deze actie hebben kinderen in Ethiopië straks veilig 
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op school. 
Ondanks de korte voorbereidingstijd, we kregen pas vier dagen voor tijd 
bericht dat we mee konden doen, een geweldige prestatie. Vervelend dat 
een aantal sponsoren bij de verkeerde schaatsbaan stonden, pas 
halverwege de rit kregen we te horen dat er in Leiden geschaatst werd...  

 Huisvesting Antoniusschool 
Vorige week is in het Haarlems Dagblad verslag gedaan van een 
bijeenkomst van de gezamenlijke schoolbesturen van de 
Haarlemmermeer en onderwijswethouder John Nederstigt over de 
huisvesting van scholen in de Haarlemmermeer. Daar is het 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen besproken. Dit 
is het document waarmee de gemeente Haarlemmermeer en de 
schoolbesturen die in de gemeente actief zijn afspraken maken 
over de toekomst van de onderwijshuisvesting van onze scholen.  

In Nieuw-Vennep Dorp is het onderwijsaanbod georganiseerd in 
zes basisscholen. Gelet op de leegstand binnen de huidige 
huisvesting van een aantal van deze scholen, de verdere 
terugloop van leerlingen in de toekomst en de leeftijd van de 
huidige onderwijshuisvesting, kiezen de schoolbesturen ervoor om 
te komen tot betere organisatie van de huisvesting. Er ligt nu een 
voorstel met betrekking tot de herschikking van de 
Antoniusschool, locatie Ridderspoorstraat, het Mozaïek en de 
Boog om te komen tot nieuwbouw. Dit voorstel wordt half 
december in de gemeenteraad besproken. Uiteraard zullen wij u 
informeren over de voortgang van deze plannen. 

Staken 
Bij deze nieuwsbrief een brief van ons bestuur over de 
stakingsbereidheid van onze school op 12 december. 

 

http://www.antoniuschoolridderspoorstraat.nl/
http://www.rkparochie-nieuw-vennep.nl/


 

Pedagogisch klimaat 
Op school werken leerkrachten en ouders samen aan een goed 
pedagogisch klimaat. Hiertoe hebben we veel interventies tot onze 
beschikking. U kunt denken aan klassenregels, gedragsprotocollen, 
programma’s rond mediawijsheid, ouder-kind gesprekken en onze 
methode voor sociale vaardigheden KWINK. Ook zetten we soms externe 
trainers in die leerkrachten ondersteunen het pedagogisch klimaat verder 
te versterken. Zo hebben we de afgelopen periode de OOK training 
ingezet. Tijdens deze klasgerichte training wordt het herkennen en positief 
stimuleren van de groepsdynamiek in combinatie met het pedagogisch 
handelen van de leerkracht centraal gesteld. Het accent ligt op het 
reflecteren op eigen gedrag van de leerling en bewust worden van wat 
jouw gedrag voor effect heeft op de ander. De leerkracht observeert en 
kijkt mee tijden de interacties en de interventies in de groep. In onderling 
overleg wordt gekeken welk gedrag vanuit de leerkracht ondersteunend en
stimulerend is voor de groep en voor individuele leerlingen. Ouders 
worden ook actief betrokken bij deze training door middel van een 
ouderbijeenkomst. 

Voetgangerspad gymzaal 
Het voetgangerspad naast de gymzaal, tussen de Hyves en de 
Papaverstraat, wordt ook door fietsers gebruikt. Dit is geen punt zolang 
fietsers hier afstappen, echter er wordt vaak met hoge snelheid gefietst op 
dit voetgangerspad. Dit heeft nu al enkele keren tot gevaarlijke situaties 
geleid. Vriendelijk verzoek met uw kind te bespreken dat hier gelopen 
moet worden. 

Sinterklaasfeest 
Dinsdag 5 december vieren we het Sintfeest op school. 
De groepen 1 t/m 4 vieren het in de aula met Sinterklaas en de pieten. 
Zij zijn ‘s middags en woensdag vrij. 
Daarna bezoekt Sint ook de andere groepen nog even. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken thuis een  surprise voor 
elkaar. In tegenstelling tot de onderbouw, hebben zij ‘s middags en 
woensdag gewoon school. 

 

Bibliotheekbezoek 
Groep 7 brengt donderdag 7 december een bezoek aan de bibliotheek. 
Daar zal ook Charlotte Dematons zijn om met de kinderen te praten over 
haar boeken. Groep 6 en 8 gaan op vrijdag 8 december. Alle kinderen 
mogen ook boeken lenen uit de bibliotheek dus lezerspasje meenemen 

Informatie van groep 1-2 
Op dinsdag 14 november was er een informatiemiddag voor de 
ouders van kinderen in groep 1. Wat fijn dat u er was en dat we 
u hebben kunnen vertellen wat wij verwachten van uw kind in 
dit eerste leerjaar. 
 
Op vrijdag 8 december is het speelgoeddag en mogen de 
kinderen speelgoed van thuis meenemen. Dit doen we ook op 
vrijdag 22 december a.s.  
 
Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd een 
afspraak maken. Als het dringend is, wacht u dan even totdat 
alle leerlingen en ouders uit de klas zijn na schooltijd.  Op die 
manier heeft de leerkracht tjjd voor u. 
 
Voor zelfbewuste kinderen is het makkelijker om duidelijk aan 
te geven wat ze prettig vinden en wat niet. Maar het is voor álle 
kinderen erg belangrijk om zich bewust te zijn van hun 
gevoelens en lichaam, en te weten dat ze aan mogen geven 
wat wel en niet gewenst is. Daarom hebben we het boek ‘Mijn 
lichaam is van mij’ in de klas voorgelezen. Dit boek nodigt uit 
om met elkaar te praten en leert jonge kinderen hun grenzen 
aan te geven. 
 
Op de gymdagen graag gemakkelijke kleding aan geven. Het is 
de bedoeling dat uw kind zichzelf aan en uit kan kleden. Denk 
nog even aan namen op bekers, bakjes, tassen en óók in de 
gymschoenen. 
 
Uw kind speelt op school elke dag minimaal een half uur buiten, 
ongeacht het weer. Houd dus rekening met de kleding. 
 
Als het regent dragen sommige kinderen laarzen. Dit is 
uiteraard prima, maar in de klas moeten de laarzen uit. Wilt u in 
dat geval gewone schoenen meegeven die in de klas aan 
kunnen? 
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Advent 
Zondag 3 december is de Eerste Advent. 
Daarom hangt de adventskrans vanaf dan in de school. 
 
Kerstlichtje 
Wilt u in de week na Sinterklaas uw kind  een glazen potje 
meegeven? Daar wordt dan een sfeerlichtje van gemaakt. 

 
Kerst 
Na Sinterklaas zal de school weer langzaamaan omgetoverd 
worden tot een gebouw in Kerstsfeer. 
Dit betekent dat er in de klassen tijdens deze dagen meer 
geknutseld zal worden dan anders. 
Op 18 of 19 december worden er in de groepen 3 t/m 8 Kerststukjes 
gemaakt. Wilt u hier voor meegeven: 
-een potje met voorgeweekte oase 
-eventueel een kaars 
-takjes dennengroen, hulst en dergelijke 
-versierseltjes 
-eventueel een snoeischaar met naam 
( graag in een plastic tas voorzien van naam) 
 
Kijkavond 
Dinsdag 19 december van 18.30-19.00 uur is de Kerst Kijkavond 
voor alle ouders, grootouders en andere belangstellenden. We 
hopen u te mogen begroeten in de sfeervol versierde klassen. De 
kinderen zijn altijd erg trots om te laten zien wat zij gemaakt hebben. 

Kerstviering 
Donderdag 21 december om 17.00 uur is de Kerstviering in de RK            
Kerk aan de Antoniusstraat. 
Ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De kinderen hebben gewoon school tot 14.30 uur en worden uiterlijk           
om 16.40 uur weer op school terug verwacht. 
Om 16.45 uur lopen we gezamenlijk naar de kerk. 
Een aantal kinderen uit groep 4 voeren het Kerstspel op. Zij kijken            
er ontzettend naar uit. 
Desbetreffende kinderen worden om 16.15 uur op school verwacht         
i.v.m. het omkleden.  Juf Josien  loopt met hen naar de kerk. 
De andere kinderen uit groep 4 moeten om 16.45 uur in de klas zijn              
en lopen met de andere juf in de grote groep mee naar de kerk. 
De finalisten van de voorleeswedstrijd lezen het Kerstverhaal voor. 
 
Wilt u bij het plaatsnemen in de kerk op de gereserveerde banken            
letten? 
Vriendelijk verzoek om niet te fotograferen tijdens de viering. Er          
worden foto’s gemaakt door school. 
Dit jaar is ook weer de collecte aan de ingang van de kerk. De              
collecte dekt de kosten voor het gebruikmaken van de kerk. 
 
Na afloop lopen we met elkaar terug naar school, waar in de eigen             
klas gezellig bij kaarslicht gegeten wordt. 
Omstreeks 18.45 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden         
uit de klas. Vooraf kunt u weer een heerlijk glaasje Glühwein drinken            
op het schoolplein. 
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. 

 

 

Kerstdiner 
Het kerstdiner komt er weer aan en daar hebben wij uw hulp bij nodig!!! We willen graag uw kooktalenten benutten om een gevarieerd                       
kerstdiner op tafel te zetten. Natuurlijk is dit op vrijwillige basis, maar we hopen op uw enthousiasme! 
Op maandag 11 en dinsdag 12 december zullen er bij de klassen inschrijflijsten komen te hangen. Hierop staan de verschillende wensen                     
voor gerechten van de klas. Ook eigen ideeën zijn van harte welkom. Doe dit in overleg met de leerkracht in verband met het reguleren van                         
de hoeveelheden. U heeft de mogelijkheid om vóór en ná schooltijd in te schrijven. Wees er op tijd bij, want vol is vol! 
Op de lijst kunt u aan de linkerkant lezen wat de kinderen graag zouden willen eten. Aan de rechterkant kunt u uw naam invullen bij het                          
gerecht dat u graag zou willen verzorgen. Mocht u de helft van een gerecht willen verzorgen, dan is dat ook mogelijk. 
U kunt uw (afgedekte) gemaakte gerecht naar de klas brengen op donderdag 21 december tussen 16.30 en 16.45 uur. Aangezien het diner                      
om 17.45 uur start, kunnen warme gerechten tussen 17.30 en 17.40 uur gebracht worden. Houd er rekening mee dat er op school geen                       
mogelijkheid is tot opwarmen. Mocht het nodig zijn, dan kunt ook een rechaud meenemen. Denk eraan om uw naam op uw servies te                       
schrijven, zodat alles weer met de juiste persoon mee terug gaat. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij de leerkracht. We                        
hopen dat het een groot succes gaat worden. Alvast bedankt voor uw hulp! 
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Kinderkerk 
In de komende periode zijn er veel activiteiten in de katholieke kerk, ook voor kinderen: 
Zondag 3 december 9.00 uur: adventskransen maken in de Herberg. Kransen en versieringen en 
iets lekkers wordt verzorgd. Kosten 5 euro, ter plaatse te voldoen. Aanmelden via 
kinderkerk.parochienieuwvennep@gmail.com 
Zondag 3 december 10.00 uur: familieviering met aandacht voor de adventskransen. 
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 
 
Extra kerstactiviteiten: 
Woensdag 6 december 19.00-21.00: Kerstmusical 'Christmas Miracle' (gratis kaarten via 
mikewmin@hotmail.com)  
Zondag 10 december 11.00-14.00: Kerstfair in de Herberg, naast de katholieke kerk. 
Meer informatie via www.rkparochie-nieuw-vennep.nl/ 
 
 

 

Kerstkaarten 
Kinderen vinden het leuk om elkaar      
met een Kerstkaart te verrassen.     
Een ontzettend lief gebaar, echter     
de kaarten stapelen zich op in de       
laatjes en veel liggen er na de       
Kerstvakantie nog in. 
Wij verzoeken u vriendelijk om dit      
bij voorkeur na schooltijd te doen,      
zodat de kaartjes direct mee naar      
huis kunnen en u ze thuis gezellig       
op kunt hangen. 
Hartelijk dank. 

 

 
 

Foto’s schaatsen voor 
water 
 
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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