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Geachte ouders/verzorgers, 
De afgelopen twee weken waren alle groepen bezig met het project ‘Plastic 
Soep’. Een kunstproject o.l.v. kunstenaars die zijn aangesloten bij Pier K. 
Door de kinderen moest heel veel plastic verzameld worden, wat toch wel 
wat verbazing wekte. De opzet was om kinderen bewust te maken van de 
hoeveelheid plastic die gebruikt wordt in het dagelijkse leven. Dat het echt 
veel is heeft u als ouders ook kunnen merken, omdat het enkele weken van 
tevoren verzameld moest worden. Eenmaal op school ingeleverd konden we 
de klassen bijna niet meer in. Overal vuilniszakken vol met plastic. 
Uiteindelijk hebben de kinderen prachtige (zee)beesten gemaakt. U heeft 
dit donderdag kunnen zien. Niet te geloven wat voor moois er gemaakt kan 
worden van afval. Nu maar hopen dat ook de fabrikanten nog meer na gaan 
denken over verpakkingen en we met zijn allen wat bewuster met het afval 
omgaan. 
Het team 

 

 
Vakantie/vrije dagen! 
Goede Vrijdag 14 april 
Pasen 16 en 17 april 
Lente (mei) vakantie 24 t/m 30 
april 
 
 
 
 
Maandag 1 mei bent u welkom 
op de Inloopochtend. Koffie en 
thee staat klaar. 

 
 
April verkeersmaand 
Traditiegetrouw wordt in deze maand extra veel 
aandacht besteed aan verkeer. Voorbeelden zijn 
verkeerswandelingen, verkeersspelletjes, 
fietsbehendigheidsspelletjes enz. 
In groep 1/2 wordt aandacht besteed aan de 
verkeersveiligheid onder de naam ‘Jongleren in het 
Verkeer’. 
Dinsdag 11 april doet groep 5 
fietsbehendigheidspelletjes op het plein. Wilt u eraan 
denken dat uw kind deze dag op de fiets naar school 
komt? 

 
Verkeersexamen 
De kinderen van groep 7 leggen donderdag 6 april het 
Theorie examen verkeer af. Veel succes! 
 

 

 

Vastenactie en Paasviering 
In maart zijn we begonnen met het vastenproject. 3 
April zullen enkele gastlessen gegeven worden. Alle 
kinderen hebben een vastendoosje gekregen, 
gekleurd en in elkaar gezet. Door thuis klusjes te 
doen proberen zij geld bij elkaar te sparen. Uiterlijk 
11 April moeten de doosjes, ook als ze leeg zijn, weer 
ingeleverd worden op school. 
 
30 Maart krijgen de kinderen een brief mee naar huis 
over de lunchdoosjes die zij voor elkaar samenstellen. 
Zij kunnen invullen wat zij graag willen eten tijdens 
de Paaslunch. De strookjes moeten uiterlijk 5 april 
weer ingeleverd worden. 
6 April gaat de tweede brief mee naar huis zodat u 
weet voor wie de lunch klaargemaakt moet worden. 
13 April is de Paasviering vanaf 11.00 uur in de RK 
kerk. U bent van harte welkom. 
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Verteltas 
Dinsdag 18 april vanaf 20 uur komen 
de dames en heren(?!) van de 
verteltas weer bij elkaar. 
Nog steeds zit de groep te springen 
om meer vrijwilligers. 
Het is leuk! Kom erbij! 
 

 

 

 
Eindtoets groep 8 
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april is de Centrale Eindtoets 
CITO voor groep 8. 
Wij wensen de leerlingen heel veel succes. 

 
Sport 
Donderdag 20 april wordt een sportclinic gegeven over Taekwando aan de 
groepen 3 t/m 8. 
 
Vrijdag 21 april is de Koningsspelen-Sportdag. Nader bericht volgt. 
 
Maandag 24 en dinsdag 25 april (in de lente/meivakantie) is er een 
schoolvoetbaltoernooi voor kinderen van groep 3 t/m 8. Nader bericht 
volgt. 
 
 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van betrokkenen bij 
de school. Daarom organiseren wij geregeld tevredenheidspeilingen. 
We vragen dan - aan onze leerlingen in groep 6, 7 en 8, aan u als 
ouder en aan onze teamleden-  hoe tevreden een ieder is over ons 
onderwijs, waar zij blij mee zijn en waar zij kansen voor verbetering 
zien.  
Volgende week zult u via de mail worden benaderd met het verzoek 
om een oudertevredenheidspeiling in te vullen. De mail heeft als 
onderwerp ‘Nieuwe Integraal-vragenlijst beschikbaar’. De vragenlijst 
opent zich na het klikken op de link in de mail. Het invullen zal 
ongeveer 15 minuten van uw tijd nemen. U kunt de vragenlijst 
invullen via een computer, tablet of smartphone.  
 
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.  
Heeft u nog vragen? Wend u zich dan tot de directeur Hans Ettema 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
 

U doet toch ook mee? 
 

Samen werken aan een betere 
school! 

 

 
 

 

Instroom leerlingen Avonturijn 
Met ingang van 1 augustus 2017 zal de basisschool Avonturijn 
gelegen aan de Dorpsstraat haar deuren sluiten. Vanwege het 
teruglopende leerlingenaantal is het helaas niet mogelijk dat deze 
school nog langer open blijft. Voor kinderen, ouders en 
leerkrachten een moeilijke maar onontkoombare beslissing. Er is 
aangestuurd op een fusie met het Mozaïek en het merendeel van 
de kinderen zal dan ook instromen in deze school. Desalniettemin 
heeft een aantal ouders hun voorkeur voor de Antoniusschool 
uitgesproken. Helaas hebben we niet aan al deze verzoeken 
kunnen voldoen gezien de grootte van de groepen. In totaal zullen 
zeven kinderen van de Avonturijn na de zomervakantie bij ons op 
school komen, verdeeld over de groepen 4 t/m 8.  

Digitale Leiders 
Misschien had u het al op de website gezien, 
maar sinds deze maand hebben we binnen de 
school zes Digitale Leiders. Sofie, Sven, Stijn, 
Igor, Elisa en Kenji hebben van Juf Josien een 
stoomcursus gekregen in het oplossen van 
problemen met de Chromebooks, PC’s en 
touchscreens. De kinderen worden ingezet om de 
leerlingen en leerkrachten te helpen om 
veelvoorkomende problemen te verhelpen of om 
te assisteren in klassen waar de kinderen nog 
hulp nodig hebben bij het gebruik van de 
Chromebooks. 
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Mediawijsheid 
15 vragen om aan je kind te stellen 
om in gesprek te gaan over het 
gebruik van internet 
Hoe was het op school? Die vraag stellen de 
meeste ouders aan de eettafel aan hun 
kinderen. Het is verstandig om daar een 
vraag aan toe te voegen: hoe was het op 
internet? Grote kans dat uw kind u 
verwonderd aankijkt. Wat bedoel je precies? 
De hulpvragen hiernaast helpen u om met uw 
kind te praten over wat ze op internet 
meemaken. 
 

Koptelefoons 
Dagelijks wordt in alle klassen met veel 
plezier gewerkt op de Chromebooks. De 
kinderen werken op hun eigen niveau onder 
andere aan rekenen, spelling en taal. Fijn is, 
dat de leerkrachten de kinderen digitaal 
kunnen monitoren.  
Om het werken op de Chromebooks zo 
aangenaam mogelijk te maken, zijn er voor 
alle kinderen van groep 3 t/m 8 
oortelefoontjes aangeschaft. De 
oortelefoontjes zitten in een mooi 
opbergdoosje en blijven op school. Mocht het 
kind de oortjes kwijt raken of er niet netjes 
mee omgaan waardoor ze kapot gaan, dan 
wordt het kind verzocht een nieuw setje van 
thuis mee naar school te nemen. 
 

 

 

1. Had iemand nog iets leuks te vertellen op 
WhatsApp/Snapchat/Instagram? Of had je nog leuke 
berichten/reacties van je klas? 

2. Wat is het grappigste dat je op WhatsApp hebt gelezen?  
3. Wat was de grappigste foto op Instagram? (of de stomste) 
4. Wie zou ik moeten volgen op Instagram, heb je nog tips? 
5. Wie is de grappigste persoon op internet? Waarom is hij/zij 

zo grappig? 
6. Wat was vandaag (of deze week) het leukste 

YouTube-filmpje dat je hebt gezien? 
7. Wat is het gekste woord dat je vandaag op internet bent 

tegengekomen? 
8. Wat was je laatste zoekopdracht op internet? 
9. Welke brandende vraag heb je? Laten we die de Vraag van 

de Dag noemen. Samen zoeken we het antwoord op 
internet. 

10. Wie stuurde je vandaag als eerste een app, en hoe laat? 
11. Kun je me een ding noemen dat je vandaag op internet 

hebt geleerd? 
12. Welke YouTube-ster zou je wel een dagje als gastdocent 

willen? Wat zou je van hem of haar willen leren? 
13. Als jij morgen leraar zou zijn, wat zou je de klas leren over 

internet? 
14. Wat is het aardigste dat iemand voor jou kan doen online? 
15. Het nieuws van de dag al gezien? (bijvoorbeeld over de 

verdwijning van de 13-jarige Lisa). Hoe zie jij op Facebook 
wanneer iemand betrouwbaar is? 

 

 

Plastic soep 
 

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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