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Geachte ouders/verzorgers, 
Vanwege de herfstvakantie ontvangt u de Nieuwsbrief deze keer wat eerder dan 
gebruikelijk. 
We hadden deze maand weer een ontzettend gezellige boekenmarkt. De 
worstenbroodjesverkoop liep weer uitstekend! Met dank aan de OV. 
Vorige week is de Kinderboekenweek afgesloten. Het thema was ‘Griezelen’. Dit was 
ook te zien in de aula. Daar hingen spinnen, vleermuizen, spinnenwebben enz. 
Tijdens de herfstvakantie worden door verschillende sportverenigingen activiteiten 
georganiseerd. Dit heeft u in de vorige Nieuwsbrief kunnen lezen. 
Veel plezier. 
 
Het team. 

 

Vakantie/vrije dagen! 
Herfstvakantie : 23 t/m 27 oktober 
Vrijdag 17 november studiedag groep 
1 t/m 4 vrij. 
 
 
Inloop 
De eerste maandag na de vakantie kunt 
u weer meelopen met uw kind om even 
in de klas te kijken. Koffie en thee kunt 
u in de aula krijgen. 

 

 

De Tuin van de wilde dieren 
In deze workshop voor kleuters speelt de saxofoon de hoofdrol. De 
gastdocent speelt fragmenten uit Au Jardin des Bêtes Sauvages en wekt 
een aantal wilde dieren tot leven. Verrast door het geluid van de saxofoon 
en geïnspireerd door de muziek kruipen kleuters in de huid van 
zwemmende nijlpaarden en dansende dolfijnen. Activiteit voor de kinderen 
van groep 1-2 op woensdag 8 november van 8.30-10.00 uur. 
 
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? 
 
Voorleeswedstrijd 
Maandag 13 november vanaf 13.30 uur is de jaarlijkse voorleeswedstrijd 
voor kinderen uit groep 7 en 8. Wie wordt dit jaar de voorleeskampioen van 
de Antoniusschool? 
 
Informatiemiddag 
Dinsdag 14 november begint om 16.30 uur de informatiemiddag voor 
ouders van groep 1. 

 

 

http://www.antoniuschoolridderspoorstraat.nl/


 

 

 

Voorlichting voortgezet onderwijs 
Donderdag 16 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.  

 

Mediamasters groep 7 en 8 
De MediaMasters Game is een gratis, crossmediaal spel voor in de klas en thuis. 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. De Game 
is een onderdeel van MediaMasters 2017/2018 en wordt gespeeld tijdens de Week van de 
Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017. 
 
Oudergesprekken 
Maandag 20 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 20 en dinsdag 21 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. 
 
Verteltas 
Woensdag 29 november is er een bijeenkomst over de Verteltas. U bent welkom vanaf 
20.00 uur in de koffiekamer. 
 
Werken aan ons onderwijs 
Ook dit schooljaar werkt het team van de Antoniusschool aan een aantal onderwijskundige 
ontwikkelingen. Op basis van ons schoolplan worden ieder jaar speerpunten bepaald die 
leidend zijn. Ons schoolplan wordt geschreven voor een periode van vier jaar. De 
medezeggenschapsraad is hierbij ook betrokken. Dit jaar werken wij onder andere aan het 
vergroten van eigenaarschap van onze leerlingen. Uit onderzoeken is duidelijk geworden 
dat vooral eigenaarschap van het eigen leerproces resultaten oplevert en ervoor zorgt dat 
leerlingen het beste uit zichzelf gaan halen. Op school proberen we dit eigenaarschap te 
vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit doen wij o.a. door kinderen te laten werken met 
webpaden (zie kader) , coöperatieve werkvormen en weektaken.  

 

 
 
 
 

Webpaden 
Webpaden zijn onderzoeksvragen die een 
beroep doen op de informatie 
verwervingsvaardigheden van de 
leerlingen van groep 6-7-8. De leerling 
kan in meer of mindere mate zelf bepalen 
welke informatie hij/zij wil bestuderen en 
in welk tempo. De verwerking kan op 
verschillende manieren: het invullen van 
een werkblad, een verslag, presentatie, 
tekening, muurkrant,  lied, etc. etc. 
Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: 
- De insecten zijn de meest succesvolle 
dieren op aarde. Waarom? 
- Het heelal is al ontzettend oud. Bij de 
eerste klap is waterstof alle kanten 
opgevlogen. Wanneer stopt dat 
wegvliegen?  
- De koude oorlog. Wat is dat nou weer? 

 

 

Foto’s boekenmarkt 
 
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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Informatie van de kleutergroepen 
Op de informatiemiddag van groep 2 waren dertig ouders gekomen!. Wat fijn dat u 
er was en dat we belangrijke informatie over leerjaar 2 met u konden delen. Op 
dinsdag 14 november is er een ouderbijeenkomst voor groep 1 van 16.30u - 
17.00u. 
 
Zelfredzaamheid : Het is belangrijk dat kinderen zelf hun jas aan - en uittrekken op 
school. Wilt u dit thuis oefenen? Ook het strikken van de veters graag thuis 
oefenen, zodat ze in groep 2 hun veterstrikdiploma kunnen halen. 
 
Toetsen: in oktober nemen we bij de kinderen van groep 2 een aantal toetsen af 
die horen bij ons dyslexieprotocol. Het betreft toetsen van letterkennis, 
woordenschat en auditieve analyse en synthese. 
 
Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘muziek’.  
 
Melk 
Na de herfstvakantie is er op maandag en dinsdag geen schoolmelk. Wilt u a.u.b. 
zelf drinken meegeven aan uw kind? 

 

We blijven het herhalen maar om 8.30u 
starten de lessen in álle groepen, dus ook 
in de groepen 1 en 2. Daarom is het 
noodzakelijk dat uw kind op tijd in de klas 
aanwezig is. Het is bovendien storend 
voor de groep als u later komt. Het is ook 
belangrijk om uw kind op tijd op te halen. 
De leerkrachten hebben vaak andere 
afspraken na schooltijd. 

 

 

 
Kalender
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