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Geachte ouders/verzorgers, 
 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2016. 
Nog een ruime week en dan zit het jaar erop. 
In deze Nieuwsbrief vindt u wederom de tijden van de Kerstviering en het 
kerstdiner. 
Afgelopen dinsdag was de ‘Kijkavond’. Het was gezellig druk en het zag er 
prachtig uit. 
Onze dank gaat uit naar de Oudervereniging die de algemene ruimtes 
weer ‘kerstgezellig’ gemaakt hebben, en ervoor zorgen dat straks tijdens 
de kerstdiners in de klassen alles op rolletjes verloopt. Uiteraard hebben 
de kinderen ook hun steentje bijgedragen. Dat heeft u kunnen zien aan de 
gezellige klassen met knutselwerkjes en kerststukjes. 
Al het eten dat straks in de klassen geserveerd wordt is door u, de ouders 
gemaakt. De kinderen zullen er vast en zeker van smullen! Onze dank. 
Morgen nog een dagje naar school en dan twee weken vakantie  
Geniet ervan! 
Wij wensen u sfeervolle Kerstdagen en een hoopvol Nieuwjaar toe! 
 
Het team 
 

 
Vakantie/vrije dagen! 
 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
 

 

 
 
 

 
 
 

Kerstviering 
Vandaag de 22e vieren we het Kerstfeest. 
De kinderen worden om 16.40 uur op school verwacht. Om 16.45 uur lopen we 
met elkaar naar de RK kerk. 
Het Kerstspel wordt opgevoerd door een aantal kinderen uit groep 4. De finalisten 
van de voorleeswedstrijd lezen het Kerstverhaal voor.  
Uitsluitend bovengenoemde kinderen moeten om 16.15 uur op school zijn. Zij 
lopen met juf Josien en juf Petra naar de kerk. De andere kinderen gaan met de 
andere juf mee met de rest van de school om 16.45 uur. 
Ouders zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de viering in de kerk. 
Wilt u rekening houden met de gereserveerde plaatsen? Wij verzoeken u om 
tijdens de viering geen foto’s te nemen. Deze worden gemaakt door school. 
Bij de ingang van de kerk wordt gecollecteerd voor de onkosten die gemaakt 
worden zoals het warm houden van de kerk, gebruik geluidsinstallatie, enz. 
Na de viering lopen we met elkaar terug naar school. Daar kunnen de kinderen in 
hun eigen klas van het kerstdiner genieten.  
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Omstreeks 18.45 uur moeten de leerlingen opgehaald worden. Haalt u svp uw kind zelf uit de klas zodat de leerkrachten 
weten dat uw kind met de juiste persoon meegaat. 
De kerststukjes en lichtjes mogen mee naar huis. De andere werkjes komen vrijdag mee want dan hebben de kinderen nog
gewoon school. 
Onderbouw tot 11.45 uur en de bovenbouw tot 14.30 uur. 
 
Vanaf 18.30 uur kunt u gezellig een glaasje Glühwein drinken op ons schoolplein. Dit wordt weer verzorgd door de familie 
Scheltus. Vergeet u in de gezelligheid echter niet om 18.45 uur uw kind uit de klas op te halen, ook daarna is er nog volop 
gelegenheid om elkaar een fijn kerstfeest te wensen op het schoolplein.  
 
Vrijdagochtend direct om 08.30 uur ruimen we de school op. We kunnen hierbij uw hulp gebruiken. vele handen maken 
licht werk! Komt u ook helpen?  

 

Inloopochtend 
Maandag 9 januari verwelkomen wij u en de kinderen weer graag op school. 
Zoals gebruikelijk kunt u de eerste dag na de vakantie met uw kind mee de klas 
ingaan en ook even een kopje koffie of thee drinken aan de bar. Mooie 
gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. 
 

Oudervereniging 
Dinsdag 17 januari vergadert de OV vanaf 20.00 uur in de koffiekamer. 
 

Verteltas 
Donderdag 19 januari vanaf 20.00 uur komt de groep van de Verteltas bij elkaar. 
Iedereen is welkom. Graag zelfs! 
 

Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. 
In iedere groep wordt gestart met een Voorleesontbijt. De kinderen mogen in 
pyjama komen en zij zullen onder het genot van een bolletje voorgelezen worden 
door een genodigde. 
 

 

 
Antoniustheater 
Vrijdag 27 januari is er weer Antoniustheater. Kinderen van groep 1-2a en groep 
5 laten op dramatische en expressieve manier zien waar zij zoal mee bezig zijn in 
de klas. Dit jaar zijn ook de ouders van de kinderen die optreden 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorlezen is niet alleen leuk maar 
kan ook een belangrijke rol spelen 
in de ontwikkeling van een kind. 
Jonge kinderen leren enorm veel 
van voorlezen. In de eerste plaats 
is voorlezen heel goed voor de 
taalontwikkeling. Kinderen leren 
nieuwe woorden tijdens het 
voorlezen en ze leren hoe een 
goede zin opgebouwd is. En door 
met uw ook te praten over het 
boek, wordt uw kind ook 
gestimuleerd actief met taal aan 
de slag te gaan 

 

Museumbezoek 
Vrijdag 3 februari gaat groep 7 naar het Teylers Museum in Haarlem. 
Wilt u mee om hen te begeleiden? Neemt u dan even contact op met juf Celine. 
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Schoolapp 
De Antoniusschool stoomt op in de vaart der volkeren want ook wij hebben een 
schoolapp. De app (SchoolApp) kunt u downloaden in de Appstore of Playstore. 
U heeft deze week een mail gekregen hoe u de app kunt activeren. Niet 
ontvangen? Check de SPAM bak en anders even een mail naar: 
info.antoniusr@jl.nu 
 

Ouder- en Kindquiz sociale media 
Hoe gebruiken jullie (sociale) media in jullie gezin? Verslaafd aan dat mobieltje, 
of juist niet? Speel deze quiz samen met uw kind (bovenbouw), ontvang een 
mediaprofiel, inclusief 3 vragen om elkaar te stellen en ga vervolgens met 
elkaar in gesprek (www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz-kind). 
Kinderen mogen eerst. Daarna is de ouder aan de beurt. 

 

Extra ondersteuning in groep 1/2 
Onze kleutergroepen zijn goed gevuld. Na de kerstvakantie groeit het aantal 
kinderen naar de 30. Om de kinderen goed te kunnen begeleiden en recht te 
doen aan hun onderwijsbehoefte breiden we de ondersteuning op deze groepen 
uit. In de ochtend zal iedere groep van maandag t/m donderdag over een 
onderwijsassistent kunnen beschikken. Op de vrijdag zal voor beide groepen 
één onderwijsassistent beschikbaar zijn. Deze inzet kunnen we realiseren door 
uitbreiding van de onderwijstijd van onze onderwijsassistenten.  

 
 

U weet inmiddels dat in alle 
groepen chromebooks worden 
gebruikt. 
Tijdens het gebruik van de 
chromebooks gebruiken de 
kinderen een koptelefoon. 
Sommigen vinden het echter 
prettiger om zgn. oortjes te 
gebruiken. Dit mag, maar dan 
moet u ze zelf aanschaffen. Doet u 
de oortjes in een klein 
doosje/etuitje met de naam van 
uw kind erop zodat het in de 
laatjes bewaard kan worden. 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan het betalen van de 
ouderbijdrage?  U kunt het bedrag 
overmaken op 
ING bank 
NL05INGB0 676560768 
t.n.v. Oudervereniging 
Antoniusschool Ridderspoorstraat, 
o.v.v. Ouderbijdrage 2016/2017 
naam kind en groep. 

 

 
Gevonden voorwerpen  
Als u toch in de school bent tijdens de verschillende activiteiten; kijkt u dan 
ook even in de bak met gevonden voorwerpen? De bak staat nu tegen de kast 
bij groep 5. De kinderen zien vaak geen herkenning meer aan de spullen, u 
misschien wel! De gevonden voorwerpen worden niet langer dan een maand 
bewaard. De bak met fruitbakjes puilt ook weer uit. Helaas staat op veel bakjes 
geen naam. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het mee terugnemen. 
Als de fruitbakjes na een maand niet weg zijn wordt de bak geleegd. 

 

Kerst op school 

   

Meer foto’s, activiteiten en evenementen op onze website: www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl 
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Verkeer rond de school 
Hier alvast een goed voornemen voor 2017. Zorgvuldig en veilig parkeren op 
en rond de school! ‘s Ochtends en ‘s middags is het een grote drukte met 
brengen en halen van de kinderen. Om deze reden hebben we een vrijwillig 
éénrichtingsverkeer afgesproken. Dit houdt in dat u vanaf de Kerkstraat de 
Ridderspoorstraat inrijdt en dan de weg verder vervolgt via de Papaverstraat. 
Ook graag aandacht voor veilig parkeren: niet bij de gele strepen, niet in de 
bocht, niet voor een oprit en niet bij een verlaging in de stoep. Als we hier met 
zijn allen rekening mee houden maken we de schoolomgeving weer een stuk 
verkeersveiliger.  

 

 
 
Kalender  
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