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Geachte ouders/verzorgers, 
Net een aantal vrije dagen achter de rug en dan staat ons nu de zgn. 
meivakantie te wachten. De naam ‘Meivakantie’  is dit keer niet op zijn 
plaats omdat onze school uitsluitend een week vrij heeft in april. 
Hier is bewust voor gekozen omdat de zomervakantie laat valt. Nu zijn de 
vrije dagen wat meer verspreid. 
Morgen 21 april vieren we Koningsdag. Dit in combinatie met de jaarlijkse 
sportdag. De kinderen zijn hierover geïnformeerd, maar leest u hieronder 
nog even op welke tijden de kinderen verwacht worden en wat de eindtijden 
zijn. Na de sportdag zijn alle kinderen een weekje vrij. Groep 8 kan dan 
lekker bijkomen van drie inspannende CITO toetsdagen en alle kinderen van 
het harde werken. Maandag 1 mei verwachten wij hen weer op school. Fijne 
vakantie. 

Het team 
 

 
Vakantie/vrije dagen! 
 
25 en 26 mei Groep 1 t/m 8 vrij 
 

Inloopochtend 
Maandag 1 mei bent u weer van 
harte uitgenodigd om even met uw 
kind mee de klas in te lopen en 
een kopje koffie/thee te drinken in 
de aula. 

 
 

 

Sportdag 
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden om 9.15 
op het DIOS terrein (Dotterbloemstraat) 
verwacht en mogen in oranje gekleurde 
sportkleding komen. Aan het begin van de 
sportdag zingen we met zijn allen het 
‘OKIDO-lied’. Dit lied is speciaal samengesteld 
door Kinderen voor Kinderen ter ere van 
Koningsdag. Er hoort ook een dansje bij. 
Hulpouders van groep 3 t/m 8 worden om 9.00 
uur bij DIOS verwacht. 
 
De kleuters worden om 9.00 uur verwacht bij 
DIOS en beginnen om 9.00 uur met spelletjes 
maar doen om 9.30 uur gewoon mee met het 
lied en dansje. Misschien kunt u ook wel 
meedoen?! Koffie en thee is aanwezig en kunt u 
tegen een kleine vergoeding bestellen bij leden 
van de oudervereniging. De opbrengst daarvan 
zal ten goede komen aan de kinderen.  

 
De kleuters zijn om 12.00 uur klaar en moeten 
bij DIOS opgehaald worden. Hulpouders van de 
kleuters worden om 8.15 uur op school 
verwacht!Denkt u eraan om de afwijkende tijden 
door te geven aan de kinderopvang?  
 
Denkt u er ook aan om eten mee te geven voor 
de kinderen van groep 3 t/m 8, want de kinderen 
lunchen op het sportveld. Omstreeks 13.30 uur 
sluiten we het sportfestijn af en kunnen deze 
kinderen naar huis gaan.  
 
Wij duimen voor mooi weer en een gezellige dag. 
Desalniettemin kan het koud zijn ‘s ochtends, dus 
denk ook aan warme kleding! Veel plezier 
allemaal! 
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Dodenherdenking 
Op 4 mei is de jaarlijkse Dodenherdenking in Kinderboerderij ‘Dierenvreugd’. 
Kinderen van groep 7 hebben het boekje dat is uitgegeven door het Nationaal Comité 
uitgereikt gekregen. Ook zijn er lessen besteed aan de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen
daarvan. 
Tijdens de officiële herdenking van oorlogsslachtoffers zullen bij het monument kransen 
gelegd worden. Dit gebeurt o.a. door enkele leerlingen van onze school. Wij hebben 
namelijk samen met school ‘De Boog’ het herdenkingsmonument in de Kinderboerderij 
geadopteerd. 
De herdenking is openbaar en begint om 19.40 uur. 
 

Bevrijdingsdag 5 mei 
Dit is een gewone schooldag voor de kinderen. Ze zijn dus niet vrij! 
 

 

Praten met soldaten 
Honderden soldaten van de Landmacht bezoeken groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Zij 
vertellen over het militair zijn en de landmacht en haar taken. Wat moet je kunnen, wat doe 
je en wat maak je mee? Leuk en minder leuk. In groep 7 en 8 komen op maandag 8 mei 
soldaten in de groep om te vertellen wat hun werk zoal inhoudt. 
 

Antoniustheater 
Vrijdag 19 mei is er weer Antoniustheater. Kinderen van groep 6 en groep 7 laten op 
dramatische en expressieve manier zien waar zij zoal mee bezig zijn in de klas. Ook ouders 
van de kinderen die optreden zijn welkom. Vanaf 10.55 uur kunt u een staplekje achter de 
bar innemen om uw kind te bewonderen. Gezien de beschikbare ruimte is er helaas maar 
plek voor één genodigde per kind.  

 Oudervereniging 
De OV vergadert op 
dinsdag 9 mei vanaf 20.00 
uur in de koffiekamer. 

 
Excursies 
Groep 3 en 4 gaan op 
dinsdag 9 mei op excursie 
naar het Stoomgemaal de 
Cruquius. 
 
Woensdag 17 mei brengt 
groep 7 een bezoekje aan 
de bibliotheek. 
 
Dinsdag 23 mei gaat groep 
3 naar de kinderboerderij. 

 

 

Meekijken op de chromebooks 
Zoals u weet, werken we op onze school in de 
Google-omgeving en loggen de leerlingen allemaal in 
via het afgeschermde COOL-portaal. De leerlingen 
kunnen via dit portaal werken met alle digitale 
programma’s die wij aanbieden. Vanaf komende week 
is de meekijkfunctie actief op onze school. Via deze 
meekijkfunctie in het COOL-portaal kunnen wij als 
leerkracht van achter de computer in één oogopslag 
zien wat leerlingen aan het doen zijn. Wij geven de 
leerlingen zo de vrijheid om met chromebooks aan de 
slag te gaan, zonder daarbij het overzicht te verliezen. 
Wat minstens zo belangrijk is, is dat wij de leerlingen 
veel makkelijker en sneller kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld: wij willen klassikaal een uitleg geven: 
met één druk op de knop kunnen we alle schermen 
vergrendelen of leerlingen laten werken in hetzelfde 
programma of op dezelfde website. Leerlingen die op 
een andere plek in het gebouw aan het werk zijn, 
kunnen wij op afstand volgen of via een bericht 
terugroepen. Het COOL-portaal werkt via het IP-adres 
van de school. Dit betekent dat wij als leerkracht de 
leerlingen alleen op school kunnen volgen. 

 

 
Proef Snappet 
Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale 
technologie met enorme sprongen. Om hierin mee te gaan, 
gaat de Antonius na de meivakantie in groep 4 proefdraaien 
met Snappet. 
Snappet is een programma dat de kwaliteit van het 
onderwijs wil verbeteren door een tablet met benodigd 
lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze 
tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de 
huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. 
De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van 
het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling via 
de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet 
daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is 
het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen 
verbeteren. 
Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de snelle leerlingen niet 
meer hoeven te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen 
zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd 
doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. 
De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de 
opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. 
Groep 4 start in eerste instantie alleen met rekenen. Wij 
kunnen dit uitbreiden naar taal en spelling al naar gelang 
hoe de proef verloopt.  
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Tevredenheidsonderzoek 
Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van 
betrokkenen bij de school. Daarom hebben wij een 
tevredenheidspeiling georganiseerd. De afgelopen weken 
hebben zo’n 80 ouders de vragenlijst ingevuld. Dat is meer 
dan 50%! Hartelijk dank voor uw feedback. U kunt de 
vragenlijst niet meer invullen.  
De resultaten zullen na de meivakantie worden bekeken en 
uiterlijk eind mei stellen wij u op de hoogte van de 
uitslagen en eventuele vervolgacties die daarop gaan 
volgen.  
 

 
 
 

 
 
 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
 

Bedankt voor uw bijdrage! 
 

Samen werken aan een betere school! 
 

 
 
 
Plastic bakjes 
Wederom doen wij een dringende oproep over de plastic 
bakjes. 
Iedere dag blijven er bakjes liggen. Op veel daarvan staat 
geen naam. Als wij nog op dezelfde dag de klassen 
rondgaan, herkennen de meeste kinderen hun eigen bakje 
al niet meer of nemen de moeite niet eens om het te 
herkennen. Het stapelt zich op.  
Daarom gaan wij er vanaf de maand mei niet meer de 
klassen mee rond. Aan het eind van iedere maand gaan 
overgebleven bakjes weg. 

 

 
 

Grote rekendag 
 

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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