
 
Ridderspoorstraat 24 / 2153 BV Nieuw-Vennep / tel. (0252) 672705 

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Redactie juf Dorien, meester Hans 
www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl / info.antoniusr@jl.nu 

24 november 2016 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 

Eind oktober ging de klok achteruit en werden we direct ondergedompeld 
in de herfst. 
In diverse klassen was de herfst duidelijk waarneembaar. In de 
kleutergroepen zagen we o.a.  paddestoelen, bladeren en schattige 
egeltjes. In andere groepen zagen we spinnen, spinnenwebben, mandala’s 
met herfstbladeren en uilen. 
Momenteel worden er heel andere dingen gemaakt. Het is namelijk bijna 
Sinterklaasfeest! Deze week werden de kinderen verrast met snoepgoed 
in hun eigen of een gevouwen schoen. In sommige klassen had Piet zelfs 
een briefje achtergelaten. 
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over het Sinterklaasfeest en alle 
Kerstactiviteiten waaronder de Kerstviering van donderdag 22 december. 
Graag uw speciale aandacht hiervoor. 
Wij wensen u een gezellig Sinterklaasfeest toe. 
Het team 
 

 
Vakantie/vrije dagen! 
 
Studiedag  
maandag 5 december  
groep 1 t/m 8 vrij. 
 
Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Voorleeswedstrijd 
Woensdag 16 november werd de voorleeswedstrijd gehouden voor kinderen 
uit groep 7 en 8. 
Er waren 4 finalisten. Dit waren Igor en Sara uit groep 7 en Mats en Miquel 
uit groep 8. De wedstrijd werd gehouden in de aula. Daar luisterden en keken 
alle kinderen van onze school èn als speciale gasten de ouders van de 
finalisten. Uiteraard was er een jury die moest bepalen wie de 
Voorleeskampioen van de Antoniusschool ging worden. Het was zeer 
spannend want alle vier de deelnemers deden het goed en wisten de 
aandacht prima vast te houden.  
Nadat de jury in overleg met elkaar was gegaan werd Igor als winnaar 
uitgeroepen. 
Hij mag zich dit schooljaar met trots de Voorleeskampioen noemen en gaat 
verder naar de kwartfinale die in Hoofddorp wordt gehouden. 
Igor hartelijk gefeliciteerd en veel succes! 
 

Nationaal Media Paspoort 
In de week van 21 november  zijn wij op onze school begonnen met het 
lesgeven in mediawijsheid of eigenlijk meer media-empowerment! 
Een doorlopende leerlijn tot en met groep 8. In iedere groep worden dit 
schooljaar 7 lessen gegeven. 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele 
telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en 
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daarom wordt het steeds moeilijker hen daarin te begeleiden.Dat betekent 
dat zij steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld
het plaatsen van berichten of foto’s, hun eigen gedrag online maar ook over 
hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Daarom vinden 
wij het van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, 
maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat 
media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te 
stimuleren zelf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om 
slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hun online 
wereld. Ze moeten het zelf doen. 
De leerlingen gaan met 7 thema’s aan de gang, die elk schooljaar 
terugkomen. de lessen zijn exact afgestemd op de leeftijd, de 
belevingswereld en het vermogen van de leerlingen. 
 
Het is niet voor niets dat wij ook voor u als ouders een avond hebben 
georganiseerd die hier alles mee te maken heeft. ‘Sociaal met Media’. Deze 
avond is speciaal bedoeld voor ouders van kinderen uit groep 6 t/m 8. 
Dinsdag 29 november vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Inmiddels 
hebben we al veel aanmeldingen ontvangen. We kijken uit naar uw komst! 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij u ook een ouderbrief met meer 
informatie over het nationaal media paspoort. 
 
 

 

Sint op school 
Vrijdag 2 december verwachten wij Sint en zijn Pieten omstreeks 8.30 uur op 
school. 
Onder luid gezang van de kinderen en aanwezige ouders gaan we ervan uit dat 
hij ons schooltje niet voorbij rijdt! 
Dan vieren de groepen 1 t/m 4 in het gezelschap van Sinterklaas en Pieten het 
feest in de aula. Later in de morgen bezoekt Sint ook de andere klassen. 
Vanaf groep 5 maken de kinderen thuis een surprise. 
Op maandag 5 december zijn alle kinderen vrij! 

 

 

Advent 
Zondag 27 november is de Eerste Advent. 
Daarom hangt de adventskrans vanaf dan in de school. 

Kijkavond 
Misschien heeft u het al gemist in de kalender? 
Onze traditionele Kijkavond. 
Dinsdag 20 december van 19.00-19.30 uur bent u van harte uitgenodigd 
om te komen kijken naar de mooi versierde klassen. 
De kinderen zijn altijd trots om te kunnen laten zien wat zij gemaakt 
hebben. 

Kerststukjes maken 
Vanaf 6 december zal de school weer langzaamaan omgetoverd worden tot een gebouw in Kerstsfeer. Dit betekent 
dat er in de klassen tijdens deze dagen meer geknutseld zal worden dan anders. Op 19 en 20 december zullen in 
groep 3 t/m 8 Kerststukjes gemaakt worden. Wilt u hier voor meegeven: een potje met voorgeweekte oase, 
eventueel een kaars, takjes dennengroen, hulst en dergelijke versierseltjes, eventueel een snoeischaar met naam 
(graag in een plastic tas voorzien van naam) 
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Kerstviering 
Donderdag 22 december om  17.00 uur is de Kerstviering in de RK Kerk aan de Antoniusstraat. 
Ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De kinderen hebben gewoon school tot 14.30 uur en worden uiterlijk om 16.40 uur weer op school terug verwacht. 
Om 16.45 uur lopen we gezamenlijk naar de kerk. 
Een aantal  kinderen uit groep 4 voeren het Kerstspel op. Zij kijken er ontzettend naar uit. 
Desbetreffende kinderen worden om 16.15 uur op school verwacht i.v.m. het omkleden.  Juf Josien  loopt met hen 
naar de kerk. 
De  andere  kinderen uit groep 4 moeten om 16.45 uur in de klas zijn en lopen met de andere juf in de grote groep 
mee naar de kerk. 
De finalisten van de voorleeswedstrijd lezen het Kerstverhaal voor. 
 
Wilt u bij het plaatsnemen in de kerk op de gereserveerde banken letten? 
U wordt verzocht om niet te fotograferen tijdens de viering. Er worden foto’s gemaakt door school. 
Dit jaar is ook weer de collecte aan de ingang van de kerk. De collecte dekt de kosten voor het gebruikmaken van de 
kerk. 
  
Na afloop lopen we met elkaar terug naar school, waar in de eigen klas gezellig bij kaarslicht gegeten wordt. 
 
Vanaf 18.30 kunt u gezellig een glaasje Glühwein drinken op ons schoolplein. Dit jaar weer verzorgd door de familie 
Scheltus. Vergeet u in de gezelligheid echter niet om 18.45 uur uw kind uit de klas op te halen, ook daarna is er nog 
volop gelegenheid om elkaar een fijn kerstfeest te wensen op het schoolplein.  
De vrijdag na de kerstviering (23 december) is een gewone schooldag. Onderbouw tot 11.45 en bovenbouw tot 
14.30 uur. 
Daarna begint de Kerstvakantie t/m 6 januari 2017! 

 

 
 
 
 
 
 

Inloop 
Na de Kerstvakantie bent u weer      
uitgenodigd om uw kind de klas in       
te brengen en even een kopje thee       
of koffie te drinken aan de bar in        
de aula. 
 

 
 

 

Kerstdiner 
Vorig jaar bestond het Kerstdiner uit allerlei lekkere hapjes gemaakt door de            
ouders. Dit was echt een groot succes. de kinderen genoten ervan. Ook dit             
jaar vragen wij de kinderen wat zij graag willen eten deze avond. Bij iedere              
klas hangt vanaf 12 december een intekenlijst waarop u kunt invullen welk            
gerecht u wilt gaan maken. Uiteraard bent u vrij om met een andere ouder              
af te spreken om van een bepaald gerecht ieder de helft te maken.  
Het door u klaargemaakte gerecht kunt u dan voor 17.30 uur in de klas              
afleveren. 
Namens de kinderen bij voorbaat dank voor uw inzet! 

Kerstkaarten 
Kinderen vinden het leuk om elkaar met een Kerstkaart te verrassen. Een            
ontzettend lief gebaar, echter de kaarten stapelen zich op in de laatjes en             
veel liggen er na de Kerstvakantie nog in. 
Wij verzoeken u vriendelijk om dit bij voorkeur na schooltijd te doen, zodat             
de kaartjes direct mee naar huis kunnen en u ze thuis gezellig op kunt              
hangen. 
Hartelijk dank voor uw begrip. 

Gevonden voorwerpen  
Als u toch in de school bent tijdens de verschillende activiteiten; kijkt u dan 
ook even in de bak met gevonden voorwerpen? De bak staat nu tegen de 
kast bij groep 5. De kinderen zien vaak geen herkenning meer aan de 
spullen, u misschien wel! De gevonden voorwerpen worden niet langer dan 
een maand bewaard. De bak met fruitbakjes puilt ook weer uit. Helaas staat 
op veel bakjes geen naam. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
mee terugnemen. Als de fruitbakjes na een maand niet weg zijn wordt de 
bak geleegd. 
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Adviesgesprekken groep 8 
Naar aanleiding van een aantal reacties van ouders, én gezien het feit dat de CITO 
toetsen nog geanalyseerd en verwerkt moeten worden zijn de adviesgesprekken van 
groep 8 verplaatst naar januari 2017. U krijgt t.z.t. van de leerkrachten een uitnodiging 
voor deze gesprekken.  
 
 

 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan het betalen 
van de ouderbijdrage?  U kunt 
het bedrag overmaken op 
ING bank 
NL05INGB0 676560768 
t.n.v. Oudervereniging 
Antoniusschool 
Ridderspoorstraat, o.v.v. 
Ouderbijdrage 2016/2017 
naam kind en groep. 

 

 
 

Foto’s handhaven 
groep 8 

  
 

Meer foto’s, activiteiten en evenementen op onze website: www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl 

 

Kalender 
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