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Geachte ouders/verzorgers, 
 
De eerste vakantie in dit schooljaar is achter de rug. Even bijgetankt om 
weer door te kunnen stomen tot de Kerstdagen. 
14 Oktober kregen de kinderen de schoolkrant mee naar huis. Hier is hard 
aan gewerkt door de nieuwe schoolkrantredactie. Dit zijn Ties uit groep 8, 
Manou uit groep 7, Chelsey uit groep 6 en Timo uit groep 5. Zij hebben heel 
Internet afgespeurd om leuke kleurplaten. Knutselvoorbeelden, moppen 
enz. te vinden. Zij zijn zo enthousiast dat de ideeën voor de volgende krant 
nu al opborrelen! De Nieuwsbrief is als vanouds een belangrijke 
informatiebron voor u als ouders/verzorgers. Wij vertrouwen er dan ook op 
dat u iedere maand de moeite neemt om deze te lezen en belangrijke 
datums (data mogen we niet meer zeggen!) noteert. 
 
Het team. 

 

 
Vakantie/vrije dagen! 
 
In november geen vakantie en 
vrije dagen 

 

 
 

 
 

Verteltas 
 
Woensdag 23 november is er 
weer een gezellige bijeenkomst 
over de verteltas. 

 
Aanvang is 20.00 uur in de 
koffiekamer.  
 
Loop gerust binnen om een kijkje 
te nemen en laat u enthousiast 
maken om mee te werken! 
Uiteraard is er koffie en thee. 

 
 

Vergadering Oudervereniging  
Dinsdag 1 november vergadert de OV vanaf 20.00 uur in de koffiekamer. 
 

Voorleeswedstrijd 
Een ieder jaar terugkerend spannend evenement is de voorleeswedstrijd voor 
kinderen uit groep 7 en 8. Woensdag 9 november om 11.00 uur is het zover. 
Momenteel is de strijd al gaande in de klassen. De finalisten zullen op 
bovengenoemde datum voorlezen in de aula met als publiek alle kinderen, 
juffen en meesters. Maar dat is nog niet alles: er zal ook een jury zijn om te 
beoordelen wie de beste voorlezer van de Antoniusschool is. De winnaar gaat 
verder in de strijd met an-dere Nieuw Vennepse scholen. 
 

Voorlichting voortgezet onderwijs 
Donderdag 10 november 19.30 uur is er een voorlichtingsavond over het 
Voortgezet Onderwijs op onze school, locatie Ridderspoorstraat. Deze 
bijeenkomst is voor ouders van groep 8 en wordt verzorgd door het herbert 
Vissers College.  
 

Sint Maarten 
Vrijdag 11 November lopen de kinderen van groep 1 t/m 4 een rondje door 
de school met hun zelfgemaakte lampion. Wilt u tijdig een lichtstokje 
meegeven? 

 

http://www.antoniuschoolridderspoorstraat.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 

Boekenmarkt 
 
De boekenmarkt op 5 oktober was 
zoals altijd zeer geslaagd. 
Alle kinderen deden hun uiterste 
best om zoveel mogelijk boeken te 
verkopen. Ook de verkoop van 
worstenbroodjes verliep 
uitstekend. Compleet 
uitverkocht!De opbrengst hiervan 
wordt besteed aan de 
schoolbibliotheek. Met dank aan de 
OuderVereniging! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Week van de 
mediawijsheid 
18 Tot en met 25 november is de 
week van de mediawijsheid. Het 
thema van dit jaar is feit, fake of 
filter? Hoe word jij beïnvloed? In een 
wereld vol media klikken, liken, 
kijken, delen en zoeken we er op los. 
Het is steeds lastiger geworden om 
het onderscheid tussen feit en fake 
te kunnen maken. Begrijpen we nog 
voldoende hoe de informatie en 
beelden die ons bereiken tot stand 
komen? Waar ligt de grens tussen 
propaganda en nieuws? En wat 
sturen we zelf de wereld in? Ook in 
de klas zullen wij hier aandacht aan 
besteden. 
 

Oudergesprekken 
Maandag 21 november vanaf 16.00 uur zijn de facultatieve 
10-minutengesprekken voor de ouders van kinderen uit groep 1 en 2. 
Voor groep 3 ontvangen alle ouders een uitnodiging voor een 
10-minutengesprek. De gesprekken vinden plaats op maandag 21 en dinsdag 
22 november. Als u een voorkeur heeft voor een avond kunt u dit tijdig 
doorgeven aan de leerkracht. Geprobeerd wordt dan hier rekening mee te 
houden. Bij de andere groepen vinden in november geen 
10-minutengesprekken plaats. Dit zal begin maart plaatsvinden. 
 

Sportclinic 
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar oud en heb je altijd al in Nieuw-Vennep willen 
basketballen?! Dat kan!  
Wat? Basketball’sCool (kinderen tussen 5 en 12 jaar) 
Waar & wanneer? Vanaf 26 oktober elke woensdag van 17:00-18:00 in 
Gymzaal Sandestein (Sandestein 40, 2151 KG Nieuw-Vennep) 
Kosten? Je kunt de eerste keer gewoon naar de gymzaal komen voor een 
gratis proeftraining. Daarna kan je voor 30 euro een strippenkaart voor 10 
lessen kopen. De trainer van de Basketball’sCool kan je precies uitleggen hoe 
je een strippenkaart kunt kopen. 
Meer informatie? Stuur een mail naar Bas: 
btheeu-wen@sportservicehaarlemmermeer.nl. 

 

Werken aan ons onderwijs 
Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet 
het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf 
ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs 
iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen 
we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is 
belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk 
kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren 
om de leerstof op een passende manier aan te bieden. 
Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Veel leerkrachten 
maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en 
werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of 
ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of 
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beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het 
aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind. 
De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. 
Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk 
ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop 
men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten. 
Tijdens de studiedag heeft het team gekeken naar deze meervoudige 
intelligentie en zichzelf de vraag gesteld op welke wijze wij didactische 
werkvormen in kunnen zetten om aan te sluiten bij deze theorie van 
meervoudige intelligentie. 

 

Foto’s boekenmarkt 

   

    

 

Kalender 
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