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Beste ouders/verzorgers, 
 

Het was een lang schooljaar, maar morgen zijn wij dan toch echt ook aan de 

beurt. Zomervakantie! 

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de eerste maand in het nieuwe 

schooljaar. 

Wij wensen u en de kinderen een heel fijne, zonnige vakantie toe. Even nieuwe 

energie opdoen en dan zien we elkaar op 4 september weer terug. 

Veel plezier! 

Het team 

 

Start Schooljaar 

Maandag 4 september is de eerste schooldag. Uiteraard mag u uw kind 

binnenbrengen en kunt u tevens even kennismaken met de nieuwe juf of meester. 

 

Verteltas 

Donderdag 7 september is er een bijeenkomst over de verteltas. U bent van harte 

welkom vanaf 20.00 uur. 

 

Inloop en Picknick 

Vrijdag 8 september kunt u vanaf 16.00 uur binnenlopen in de klas van uw kind. 

Er liggen materialen klaar ter inzage, u kunt vragen stellen of gewoon een 

babbeltje maken met de nieuwe juf/meester. U bent van harte welkom.  

Daarna is vanaf 17.00 uur de PICKNICK op het plein 

voor alle kinderen, ouders en leerkrachten! De 

gelegenheid bij uitstek om elkaar even te ontmoeten 

en vakantieverhalen te delen.  

U neemt uw eigen eten/hapje en kleedje mee, wij 

zorgen voor een muziekje en een zonnetje! 

Mocht dat zonnetje niet lukken dan gaat de picknick 

niet door. Dit zal dan per mail bekend worden 

gemaakt. 

 

 

 

Vakantie/vrije dagen! 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 sept. 

Alle kinderen zijn 21 juli vrij vanaf 

11.45 uur. 

 

Studiedag 

Maandag 25 september groep 1 

t/m 4 vrij 

 

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 2017-2018 

25-09 groep 1 t/m 4 

17-11 groep 1 t/m 4 

6-12 groep 1 t/m 4 

16-02 groep 1 t/m 8 

13-06 groep 1 t/m 8 

27-06 t/m 29-06 groep 1 t/m 4 
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Rode Draad 

Vrijdag 15 september wordt in iedere groep informatie gegeven over ‘De Rode 

Draad’. Dit is een leesbevorderingsproject in samenwerking met de Openbare 

Bibliotheek. Iedere groep zal een krat boeken krijgen met een speciaal thema. 

Dit kan bijvoorbeeld ‘gedichten’ zijn. De kinderen zullen enkele weken allerlei 

verschillende leesactiviteiten in de klas doen. Soms zullen er ook opdrachtjes 

thuis gedaan moeten worden. Een mooie gelegenheid om ook thuis extra 

aandacht aan het lezen te besteden. 

Enkele groepen zullen ook een bezoek brengen aan de bibliotheek. 

Groep 1 en 2 op 12 september. De groepen 3 en 5 op 20 september. Groep 4 op 

21 september. 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 18 september is de schoolfotograaf aanwezig. 

Oudervereniging 

De OV heeft op dinsdag 12 

september de eerste 

vergadering van het nieuwe 

schooljaar. 

Heeft u interesse? 

Vanaf 20 uur bent u welkom in 

de koffiekamer. 

 

Kinderboerderij 

Groep 1/2b gaat op donderdag 21 september naar de Kinderboerderij. 

 

Europese dag van de Talen 

Dinsdag 26 september is de Europese dag van de Talen. 

In iedere groep zal hier aandacht aan besteed worden. 

Weet u trouwens dat in Europa ruim 200 talen worden gesproken? 

Waarom deze dag? 

Het is een kans om: 

● het grote aantal talen in Europa voor het voetlicht te brengen 

● de culturele en taalkundige diversiteit te stimuleren 

● mensen van alle leeftijden aan te moedigen talen te leren, omdat 

mensen die meer talen spreken, gemakkelijker werk vinden, wat goed is 
voor bedrijven en de economie. 

Wie organiseert dit? 

De Europese Dag van de talen is een initiatief van de Raad van Europa 

die 800 miljoen Europeanen in 47 landen vertegenwoordigt. Allerlei culturele en 

taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen eraan 

deel. 2001 Was het Europees Jaar van de talen. Sindsdien vieren we elk jaar op 

26 september de Europese Dag van de talen. 

 

 

 

Informatiemiddag ouders 

groep 2 

Dinsdag 26 september om 16.30 

uur is de speciale infomiddag voor 

ouders die een kind hebben in 

groep 2. Deze voorlichting duurt 

ongeveer een uur. 

 

Op voeten en fietsen 

Donderdag 28 september 

organiseert de Verkeersgroep de 

‘Op voeten en fietsen naar school 

dag’. 

Die hele week zal er extra 

aandacht besteed worden aan 

veiligheid in het verkeer voor jonge 

kinderen. 

Wij verwachten dat zoveel mogelijk 

leerlingen met de fiets of lopend 

naar  

school komen. 

 

Schoolmelk 

Denkt u aan de wijzigingen van de 

schoolmelk? 

Optimel wordt niet meer geleverd. 

(zie Nieuwsbrief juni 2017) 

 

Gevonden voorwerpen 

Denkt u aan de gevonden spulletjes? Vrijdagmiddag gaat het allemaal weg. Wilt u in het nieuwe schooljaar uitsluitend 

bakjes meegeven als het echt niet anders kan? Een appel bijvoorbeeld kan ook gewoon los uit de hand afgehapt 

worden. Koekjes kunnen in een cellofaantje gepakt worden. Mocht een bakje toch nodig zijn, dan uitsluitend met een 

naam erop en controleert u svp thuis of het bakje weer mee terug is genomen en of de naam er nog opstaat. Wij gaan 

namelijk niet meer de klassen rond met gevonden bakjes en/of bekers.  
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Snappet 

De afgelopen maanden heeft groep 4 kennis 

gemaakt met Snappet. Snappet is een 

programma dat de kwaliteit van het onderwijs 

wil verbeteren door een tablet met benodigd 

lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder 

kind. Deze tablet dient als interactieve 

(slimme) vervanging voor de huidige 

(werk-)boeken en sluit aan op onze 

lesmethoden. De kinderen van groep 4 hebben 

hier met veel plezier op en mee gewerkt. 

Volgend jaar willen wij deze pilot uitbreiden. 

De groepen 6, 7 en 8 zullen voor een periode 

van twee jaar gaan werken op de Snappet 

manier. Anders dan groep 4 zullen zij gaan 

werken op Chromebooks in plaats van op 

tablets. Doordat wij voor een langere periode 

Snappet gaan gebruiken, hopen wij te zijner 

tijd een gedegen beslissing te kunnen maken 

of wij in de toekomst verder gaan met 

Snappet. 

De Schoolbibliotheek 

Met de Bibliotheek op school werken wij samen met de  bibliotheek aan 

taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van onze kinderen. 

Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en 

het stimuleren van meer lezen, op school en thuis. Onderdeel van de 

bibliotheek op school is een schoolbibliotheek. In de vakantie zullen wij 

hard werken om bij begin van het schooljaar een mooie 

schoolbibliotheek op te leveren. Wordt vervolgd...  

 

 

 

 

 

Voor kinderen die van zingen houden!  

Dit jaar is de Kinderkerk gestart met een heel nieuw kinderkoor in de katholieke kerk en ze gaan door! Ze zingen in het 

nieuwe schooljaar in familie- of kindervieringen op: 

Zondag 12 november (Schoenendoosactie) 

Zondag 3 december (Advent) 

Zondag 24 december (Kerstavond) 

Zondag 7 januari (Driekoningen) 

Zondag 25 maart (Palmzondag) 

Zaterdagmiddag 31 maart (Pasen) 

 

Doe je ook mee? En je vriendje of vriendinnetje mag natuurlijk ook mee komen. Leuk zelfs! 

Meld je snel aan via kinderkerk.parochienieuwvennep@gmail.com, dan krijg je meer informatie in september. 

Fijne vakantie en een groet van het kinderkoor. 
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Fotowedstrijd Kinderkerk voor de zomervakantie 
Voor kinderen tot 12 jaar! Maak in de vakantie een foto van iets wat jij mooi of 

leuk vindt. Mail je foto vóór 3 september naar: 

kinderkerk.parochienieuwvennep@gmail.com 

Vertel bij je foto waar en wanneer hij is gemaakt en waarom je de foto zo 

bijzonder vindt. Tijdens de kerkviering van 10 september kunnen alle foto’s 

bewonderd worden. 

De mooiste foto’s krijgen een prijsje. Namens de Kinderkerk veel succes en 

vooral veel plezier!! 

 

Kamp groep 8  

 

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 

 

   

 
Kalender 
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