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Geachte ouders/verzorgers, 
 

Na de gezellige feestdagen zitten we nu alweer aan het eind van de 
maand januari. En...wie had dat gedacht? Er ligt ijs! De schaatsen kunnen 
eindelijk uit het vet. Afgelopen weekend is de ijsbaan open gegaan. 
Ouderwets winterplezier! 
 
De eerste CITO-toetsen van dit schooljaar worden momenteel afgenomen 
in alle groepen. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van groep 2 
t/m 8 het eerste rapport mee naar huis. Voorafgaand zijn de 
oudergesprekken. 
Maar laten we niet vergeten dat we de februarimaand ook nog hebben. 
Daarin vallen nog een aantal van de Nationale Voorleesdagen en we 
vieren carnaval. Ook iets om naar uit te kijken! 
Het team 
 

 
Vakantie/vrije dagen! 
Maandag 6 februari studiedag 
groep 1 t/m 4 vrij. 
 
Voorjaarsvakantie 
20 t/m 24 februari. 
 
Let op: 
Woensdag 1 maart Studiedag  
Groep 1 t/m 8 vrij 

 

 
Nationale Voorleeswedstrijd 
Zaterdag 21 januari vond de lokale ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd plaats in Hoofddorp. Onze 
voorleeskampioen Igor was uiteraard ook van de partij. 
Iedere  Kandidaat mocht 10 toeschouwers meenemen. 
Ontzettend spannend was het. 17 Kandidaten streden om 
de titel ‘voorleeskampioen’ tijdens de lokale voorronde in 
de Bibliotheek Haarlemmermeer. Na een spannende dag 
met diverse voorleesfragmenten kon de jury twee 
winnaars bekend maken. 
Kiki Koopman van Basisschool 't Joppe en Noa Mul van 
Montessorischool Floriande mogen zich voorleeskampioen 
van onze gemeente noemen en gaan de gemeente 
Haarlemmermeer vertegenwoordigen tijdens de 
kwartfinale op 15 maart in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum. Volgens het oordeel van de jury lazen de 
winnaars in een prettig tempo voor, hadden een passend 
stemgebruik en waren ze goed verstaanbaar. Alle andere 
kandidaten eindigden op de tweede plaats. Iedereen 
ontving een oorkonde voor deelname. In Noord-Holland 
hebben ruim 300 scholen hun ‘voorleeskampioen van de 
school' aangemeld voor de Nationale Voorleeswedstrijd.  
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 25 januari was in alle groepen het Voorleesontbijt. 
Dit was tevens de start van de Nationale Voorleesdagen. 
De kinderen mochten in pyjama naar school komen. 
In iedere groep werd aan het begin van de ochtend 
voorgelezen. Dit werd gedaan door de eigen juf of meester, 
kinderen van groep 8 of door een genodigde. Verspreid in de 
aula werden de kleuters in kleine groepjes voorgelezen door 
een leerling uit groep 8.  In groep 5 werden de kinderen 
ontvangen door onze gymjuf Karin met haar zoontje Milan van 
13 maanden. Het was voor de kinderen moeilijk om hun 
aandacht bij het verhaal van de Gorgels te houden met zo’n 
lief klein manneke erbij! In groep 6 werd voorgelezen door de 
oma van Timo en door de opa van Sara! Het zag er heel 
gezellig uit! 
Alle kinderen kregen van de Oudervereniging een 
krentenbolletje of plakje ontbijtkoek en een beker limonade. 
Heerlijk! 
De Nationale Voorleesdagen lopen door tot 4 februari. 
Tijdens deze dagen staat het (voor) lezen weer extra in de 
belangstelling. Het is namelijk zo belangrijk en waardevol om 
voor te lezen aan kinderen, ook als ze zelf al kunnen lezen. Het 
stimuleert hen om zelf een boek te pakken, vergroot de 
woordenschat en bovendien is het heel gezellig om zo even in 
alle rust met een fijn boek bij elkaar te zitten. 

 

http://www.antoniuschoolridderspoorstraat.nl/


 

 

Inloopochtend 
Maandag 27 februari na de voorjaarsvakantie is de inloopochtend. U mag uw kind 
in de klas brengen en in de aula onder het genot van een kopje koffie of thee een 
praatje met elkaar maken 
 

Carnaval 
Woensdag 15 februari vieren we op school carnaval. 
Alle kinderen mogen verkleed op school komen. Het carnavalsfeest wordt gevierd 
in de aula. Alle groepen zullen een optreden verzorgen op het podium. 
Alle kinderen veel plezier! 
 

 

 

Wanted! 
Creatieve ouders op de 
naaimachine! Ja, u leest het goed. 
We zijn op zoek naar 
ouders/grootouders/familieleden 
die handig zijn met de 
naaimachine  Wilt u de school 
helpen en heeft u een uurtje over? 
Bij juf Petra kunt u zich 
aanmelden. 

 

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 
 

 
 

 

 
 
 
Gevonden Voorwerpen 
Nog steeds worden er iedere dag fruitbakjes achtergelaten waar geen naam op 
staat. Ouders wij rekenen erop dat als u fruit meegeeft, waar wij groot 
voorstander van zijn, u de naam van uw kind vermeldt op het bakje. 
Voor u een kleine moeite en het bespaart ons onnodige lestijd en ergernis. Iedere 
week moeten wij namelijk 8 klassen aflopen met een bak vol die we dan nog niet 
kwijt kunnen ook want de meeste kinderen herkennen hun bakje niet meer.  
 

 

 

Herhaalde Oproep 
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. 
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Werken aan ons onderwijs 
Voor de kerstvakantie heeft een auditteam van ons bestuur de Antoniusschool 
bezocht. Aandachtspunten voor het auditteam waren het onderwijsleerproces en 
de betrokkenheid van kinderen. Onderwijsleerproces is een standaard onderdeel 
van deze audit. Hieraan is door school zelf toegevoegd de mate van 
betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijsleerproces. 
 
Kort samengevat komen de bevindingen van het auditteam neer op het 
volgende: 
Op de Antoniusschool is een goed pedagogisch klimaat. Leerstofaanbod en 
onderwijstijd zijn in orde. Aandacht moet er zijn voor doelgerichte feedback op 
het leren en didactische werkvormen die de betrokkenheid van leerlingen 
vergroot. 
 
Voor deze aandachtspunten hebben wij dit schooljaar al een schoolontwikkeling 
ingezet. Hierover hebben wij u reeds eerder geïnformeerd. Zo verkennen wij 
momenteel didactische werkvormen die aansluiten bij de meervoudige 
intelligentie. Een van die vormen staat hiernaast beschreven, deze doet een 
beroep op de interpersoonlijke intelligentie en talige intelligentie. 

 

 
 
 

 

 

 

Volg uw kind 
Het ouderportaal van ParnasSys geeft ouders inzage in de 
gegevens die school van de leerlingen heeft vastgelegd. 
Hierbij gaat het niet alleen om de administratieve 
gegevens, maar ook over hoe de leerling het op school 
doet. De uitslagen van methodetoetsen, CITO resultaten 
en in maart het eerste rapport zijn zichtbaar. Dit alles om 
zo goed mogelijk samen te kunnen werken aan de 
ontwikkeling van de kind(eren). Ouders krijgen via school 
een inlogcode voor het Ouderportaal van ParnasSys. Bent 
u de inlog kwijt, stuurt u dan een mailtje naar 
info.antoniusr@jl.nu. Inloggen op het ouderportaal gaat 
via de website. Zie de afbeelding hiernaast.  

 

Kleutergym in de 
grote gymzaal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer foto’s, activiteiten 
en evenementen op onze 
website: 
www.antoniusschool 
ridderspoorstraat.nl 
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Meester Theo 
U heeft allen via een brief of via de mail kunnen 
vernemen dat onze meester Theo uit groep 6 
plotseling is overvallen door een oogziekte waardoor hij 
helaas niet meer voor de klas kan staan. 
Dit heeft ons allen zeer onaangenaam getroffen. Dat 
zo’n gewaardeerde collega op deze manier zijn geliefde 
vak als leerkracht moet beëindigen vinden wij vreselijk.  
Uiteraard zijn alle kinderen van onze school op de 
hoogte gebracht en ook zij waren aangedaan. 
Wij leven ontzettend met hem mee. 
Maar gelukkig is meester Theo een positief ingesteld 
mens en had hij direct allerlei plannen om zijn  tijd in te 
vullen. Dat is bewonderenswaardig. 
Meester Theo is aan het nadenken op welke manier hij 
toch nog bepaalde taken op school kan doen, dus 
waarschijnlijk zullen we hem binnenkort weer 
regelmatig terugzien. Afgelopen dinsdag was hij zelf op 
de fiets naar school gekomen. Een overwinning waar hij 
en wij blij mee waren. 
Wij vertrouwen erop meester Theo nog regelmatig op 
school terug te zien en wensen hem,  zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte toe. 
Wij zullen u volgende week over zijn vervanging 
informeren. 

 

Als u een kaartje wilt sturen: 
Theo Tersteeg 
Leidseweg 30-C 
2374 AN  Oud Ade 
 

 

 
 
 

Kalender  
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