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Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen maandag zijn we met groep 1 t/m 7 op schoolreis geweest naar 
Duinrell. De kinderen van groep 6 en 7 zijn ‘s morgens in het Tikibad geweest. 
De andere kinderen hebben de hele dag doorgebracht in het zonovergoten 
park. Het was superleuk. Alle hulpouders van harte bedankt voor de onmisbare 
begeleiding.  
Nog goed drie weken te gaan voor de zomervakantie. Groep 8 gaat op kamp 
van 5 t/m 7 juli. We wensen hen heel veel plezier toe! 
De laatste periode zal er in veel groepen niet meer volledig volgens het rooster 
gewerkt worden. 
Er wordt namelijk wat meer tijd vrijgemaakt voor gezellige dingen. Na een 
schooljaar hard werken mag dat best! 
Klapstuk is, zoals u zult begrijpen, de eindmusical van groep 8.  
Woensdag 19 juli is de voorstelling voor de ouders. 
Vrijdag 21 juli krijgen de kinderen het tweede rapport en nemen we met elkaar 
afscheid van groep 8. 
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om 11.30 uur gaan 
we voor hen aftellen op het plein. Daarna gaat iedereen nog even de eigen klas 
in om afscheid te nemen van de juf/meester. 
11.45 uur begint voor iedereen de zomervakantie. 
Donderdag 20 juli ontvangt u nog een (korte) Nieuwsbrief. 
We wensen ieder nog fijne schoolweken toe! (nog even..) 

Het team 
 
 

 

 
Vakantie/vrije dagen! 
5 t/m 7 juli Groep 1 en 2 vrij 
 
Zomervakantie 24 juli t/m 1 sept. 
Alle kinderen zijn 21 juli vrij vanaf 
11.45 uur. 
 

 
 
 

Vakantierooster 
2017-2018 
Herfstvakantie 23-10 t/m 27-10 
Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01 
Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 
02-03 
Paasvakantie 30-03 t/m 02-04 
Meivakantie en Hemelvaart 
27-04 t/m 11-05 
Pinkster’vakantie’ 21-05 
Zomervakantie 23-07 t/m 31-08 
Studiedagen zullen wij u z.s.m. 
mededelen nadat deze 
ingeroosterd zijn. 
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Kamp 
Van 5 t/m 7 juli gaat groep 8 op kamp naar Noordwijk. Zij vertrekken 
dinsdagochtend per fiets en worden uitgezwaaid door alle kinderen en 
aanwezige ouders. 
Verschillende leerkrachten gaan mee als begeleiding. Er zal overnacht worden in 
de StayOkay in Noordwijk. 
Wij wensen de kinderen en begeleiders heel veel plezier toe. 
 

Musical 
De eindmusical waar momenteel al hard voor geoefend wordt, zal woensdag 19 
juli om 19.30 uur opgevoerd worden voor de ouders van groep 8. Donderdag 20 
juli om 9.00 uur is de opvoering voor alle klassen en 12.30 uur voor de 
grootouders. 

Vrijdag 30 juni is de 
kleuterthema dag. Thema is ‘De 
Jungle’. 
 
Woensdag 12 juli vieren de 
leerkrachten van groep 1 en 2 
met  de kleuters hun ‘juffendag’. 
 
Dinsdag 18 juli gaat groep 5 
naar ‘Stal ‘t Kabel’. Die dag 
vervalt de gym voor deze 
kinderen. 

 

Zomerlezen via de bibliotheek 
Lezen is heel belangrijk en wordt daarom op onze school zoveel mogelijk 
gestimuleerd. 
Het is van belang om ook tijdens de zomervakantie te blijven lezen. 
Hiermee wordt een terugval van avi-niveau tegengegaan. 
Leeskilometers maken blijft belangrijk! 
Daarom komt ook dit jaar de Bibliotheek weer met een nieuwe editie 
van de VakantieBieb met leuke jeugd e-books voor leerlingen van 
groep 3 t/m 8. Alle leerlingen hebben een kaart meegekregen waarop u 
de nodige informatie kunt vinden. 
De app kan nu reeds worden gedownload via www.vakantiebieb.nl  
Als extra stimulans zijn er Bingokaarten van de Bibliotheek. ‘De Zomer 
Lees Bingo’. 
Hierop kunnen de leerlingen per gelezen kwartier (of langer) een vakje 
wegstrepen. Alle vakjes bevatten boek- en lees gerelateerde 
opdrachten.  
  
Om het bibliotheekbezoek te stimuleren zijn er verschillende vakjes die 
verwijzen naar de bibliotheek. 
En… als leerlingen 15 vakjes hebben afgekruist, krijgen ze op vertoon 
van hun Zomer Lees Bingo-kaart een kleine attentie in de bibliotheek. 
  
De Zomer Lees Bingo kaarten zijn ook in de bibliotheek verkrijgbaar. 

 

 
 

Uitslag Kleurwedstrijd uitgeschreven door Honcoop Tweewielers 
Tijdens de verkeersmaand kwam mevrouw Honcoop bij de twee kleutergroepen op bezoek om van alles te vertellen 
over fietsen, fietsonderdelen en de fietsenmaker. Het was een helegeslaagde middag. Er mochten zelfs twee fietsen 
een poosje bij ons in de klas staan. De leerlingen kregen allemaal een kleurplaat voor de kleurwedstrijd. Alle 
inzendingen zijn beoordeeld door een vakkundige jury. Billy van Tol uit 1-2 A won een spiksplinternieuwe fiets!!!! Wij 
bedanken dan ook Honcoop Tweewielers die dit mogelijk heeft gemaakt. 
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Gevonden voorwerpen 
Het is bijna eind van de maand. Dit betekent dat alles wat 
dan nog in de bak ‘Gevonden Voorwerpen’ zit weg gaat. 
Er zitten weer ontzettend veel plastic bakjes en doppers in. 
Misschien kunt u er voor het volgend schooljaar over 
nadenken of het perse noodzakelijk is dat het pauzehapje 
van uw kind in een bakje meegegeven wordt. Een koekje 
bijvoorbeeld kunt u in een cellofaantje verpakken. Indien u 
schoongemaakt fruit meegeeft is een bakje uiteraard wel 
handig, maar zet u dan wel de naam van uw kind erop. 
Dring er aub bij uw kind dan ook op aan dat het bakje mee 
naar huis gaat en controleer dit thuis. 
Wij vertrouwen op uw medewerking. 
 

 

Schoolmelk 
In het nieuwe schooljaar zal nog steeds schoolmelk 
geleverd worden. 
Echter er zullen wel een aantal zaken wijzigen. 
De overheid heeft besloten om geen subsidie meer te 
verlenen op producten zoals Optimel. 
Daarom heeft Campina besloten om dit product uit het 
assortiment te halen. 
In het nieuwe schooljaar kunt u daarom alleen nog kiezen 
voor een abonnement van halfvolle schoolmelk. 
De ouders met een Optimel-abonnement ontvangen 
hierover bericht van Campina en krijgen een aanbod om 
hun abonnement om te zetten naar halfvolle melk of dit te 
beëindigen. 
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, zal ook de 
lang houdbare Optimel voor de eerste dagen na de 
vakantie, stoppen. De eerste 2 dagen na iedere 
vakantie zult u dus drinken voor de pauze mee 
moeten geven. Op woensdag is er dan weer schoolmelk 
aanwezig. 
Ouders van groep 4, waarvan de kinderen naar groep 5 
gaan, dienen het abonnement aan te passen, wanneer zij 
willen dat er ook op vrijdag bij de lunch melk wordt 
gedronken. Dit gaat niet automatisch! 

 
 

 

Oudergesprekken en informatiemomenten 
Afgelopen schooljaar hebben we onze gesprekkencyclus met ouders en kinderen en onze informatiemomenten gewijzigd. 
Onlangs heeft het team dit geëvalueerd en mede door de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders een 
aantal wijzigingen voor volgend schooljaar ingevoerd. Belangrijkste wijziging is het invoeren van een aantal 
informatiemomenten voor ouders van kinderen in groep twee en ouders van nieuwe leerlingen die in de loop van het 
schooljaar instromen. Bij deze ouders is een grote behoefte om geïnformeerd te worden over praktische en 
onderwijskundige zaken. Hier willen we uiteraard graag aan voldoen. Daarnaast zullen we meer tijd inroosteren om de 
doelen uit het ouder-kind gesprek met de kinderen individueel te bespreken. De 10-minutengesprekken blijven bestaan 
naast de ouder-kind gesprekken van oktober aangezien ouders ook een grote behoefte hebben om geïnformeerd te 
worden over de resultaten van hun kinderen. Het ouderportaal informeert u daarnaast over de vorderingen van uw kind. 
In de jaarkalender die u begin van het schooljaar van ons ontvangt én op de website staan alle relevante datums. 
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Groepsbezetting 2017-2018 
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de groepsbezetting voor volgend. Mocht u deze gemist hebben, dan geven wij 
deze nog een keer hieronder. 
 

Groep 1-2a 1-2b 3 4 5 6 7 8 

lln. aantal  25 24 28 28 24 26 29 29 

maandag juf Ineke juf Miranda juf Marijke juf Josien juf Dorien juf Jeanne- 
Marie 

juf Celine juf Kim 

dinsdag juf Ineke juf Miranda juf Marijke juf Josien juf Dorien juf Monica juf Celine juf Kim 

woensdag juf Ineke/ 
Corine 

juf Petra 
 

juf Maxime 
 

juf Josien juf Dorien juf Monica juf Celine meester 
Jan 

donder- 
dag 

juf Corine juf Miranda juf Maxime juf Jeanne- 
Marie 

juf Kitty juf Monica juf Celine meester 
Jan 

vrijdag juf Corine juf Petra juf Maxime juf  Josien juf Kitty juf Monica juf Celine/ 
middag 
vvn. 

meester 
Jan 

 
 

 

Schoolreisje  
 

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  
 

 
 
 

 
 


