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datum: 28 september 2017 
Geachte ouders/verzorgers, 
Bent u alweer gewend aan het dagelijkse ritme van het naar schoolgaan? 

Sommige kinderen liepen in de eerste week nog per ongeluk de 

verkeerde klas in, maar nu zijn ze inmiddels gewend aan het andere 

lokaal. 

De eerste tijd in een nieuwe klas is het nog even zoeken naar ‘de juiste 

balans’. Zowel voor de kinderen, als voor de leerkrachten. Maar een ding 

is zeker: er wordt hard gewerkt. 

 

Uiteraard staan er een aantal extra activiteiten op stapel. U leest ze in 

deze Nieuwsbrief. 

Het team 

 

Vakantie/vrije dagen! 

 

Stakingsdag 5 oktober 

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 

 

Maandag na de vakantie bent u 

welkom om even uw kind in de 

klas te brengen en een kort kijkje 

te nemen. In de aula kunt u een 

kopje koffie of thee drinken met 

andere ouders.  

 

Erratum 

27-06 t/m 29-06 groep 1 t/m 2 

vrij (i.p.v. groep 1 t/m 4!) 

 

 

Staken 

Zoals aangekondigd wordt er donderdag 5 oktober gestaakt. De school is dan 

gesloten. De aangekondigde plannen voor salarisverhoging van 270 miljoen 

brengen hierin geen verandering. De onderwijsbonden eisen een hoger bedrag. 

'We hebben een duidelijke eis neergelegd van 900 miljoen euro', zegt Robert Sikkes 

van de AOb. 'Wat nu wordt geboden is dan ook echt veel te weinig. Als er niet meer 

bij komt, gaat het met de werkdruk en het tekort aan leraren echt mis in het 

onderwijs.' 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, graag wil ik mezelf even voorstellen als  nieuwe leerkracht op de 

Antonius . Ik ben juf Monica Sandbergen. Mijn werkdagen zijn  dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag in groep 6. Ik werk inmiddels 14 jaar met veel plezier in het 

onderwijs. Ik woon in Hoofddorp samen met mijn man en 3 kinderen en 2 honden . 
In mijn vrije tijd sport ik graag en reizen is ook een grote hobby van mij. Ik kijk uit 

naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders. 

Tot gauw! Juf Monica 

Ouder/Kindgesprekken 

Maandag 2 en dinsdag 3 oktober vinden de gesprekken plaats tussen de kinderen 

en hun leerkracht(en) van de groepen 5 t/m 8. Voor groep 4 is dit maandag 2 en 

woensdag 4 oktober. In de klas is al besproken wat deze gesprekken inhouden. De 

kinderen hebben al na kunnen denken over manieren van leren, eigenaarschap, wat 

vind je leuk, wat vind je niet leuk, waarin wil je jezelf gaan verbeteren, wat 

verwacht je van de leerkracht? Uiteraard mogen de ouders meekomen, maar 

uitsluitend om te luisteren :). De kinderen zijn aan het woord. Alle ouders hebben 

zelf ingetekend op de tijdenlijst. Er zijn daarom geen uitnodigingen meegegeven. 

Wij gaan ervan uit dat u het zelf in uw agenda genoteerd heeft. 

‘Opfrissertjes’ 

Wilt u eraan denken dat u op het 

plein afscheid moet nemen van 

uw kind? 

Uitsluitend kinderen van groep 

1-2 (en voorlopig) 3 mogen naar 

binnen gebracht worden. 

Dit om de rust in de school en 

de zelfredzaamheid van de 

kinderen te vergroten.  

 

Honden 

Er mogen geen honden op het 

schoolplein. Dit vanwege de 

hygiëne en sommige kinderen 

zijn bang voor honden. 

 

Fietsen 

Er mag niet gefietst worden op 

het plein. De fietsen moeten 

netjes in de stalling geplaatst 

worden en aan het eind van de 

schooldag weer mee naar huis 

gaan. 
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Verteltas 

Dinsdag 17 oktober vanaf 20.00 uur 

is er weer een Verteltasbijeenkomst. 

In de eerste schoolweek zijn de 

verteltassen allemaal gecontroleerd 

en weer up to date gemaakt. 

Inmiddels zijn er al tassen mee naar 

huis gegaan. Ze zien er stuk voor stuk 

prachtig uit en de inhoud is vaak 

verrassend! In iedere tas zit ook een 

klein multomapje. Het is de bedoeling 

dat het kind of ouder namens het 

kind, erin schrijft hoe het was om de 

tas twee weken in huis te hebben, 

wat ermee gedaan is enz. 

Dit wordt dan voorgelezen in de klas. 

Als er ouders zijn die mee willen 

werken aan de verteltas heel graag! 

Denk niet dat u er super creatief voor 

moet zijn. Er zijn heel veel 

verschillende taken waar we best wat 

handjes extra bij kunnen gebruiken. 

Ook meedenkers zijn welkom! 

 

 

Boekenmarkt 

Woensdag 4 oktober organiseren we in het kader van de Kinderboekenweek 

de jaarlijkse Boekenmarkt. 

De markt is van 11.30 tot 12.15 uur in de klassen en in de aula. 

 

Uw kind heeft vast thuis boeken die niet meer gelezen worden. Deze mogen 

voor een zacht prijsje verkocht worden op de boekenmarkt. Wilt u van 

tevoren samen met uw kind de boeken prijzen? Dit mag maximaal € 2,00 

zijn. 

Deze boeken moeten woensdag (niet eerder aub) meegenomen worden 

naar school met daarbij een kleedje om alles uit te stallen en een 

portemonnee of blikje met wat klein (wissel)geld erin is ook handig. 

Uiteraard mogen de kinderen ook zelf bij de andere groepen gaan kijken. 

Zij kunnen dan even aan hun buur vragen of hij/zij op de spullen let. Het is 
de bedoeling dat de verkoop zoveel mogelijk door de kinderen gedaan 

wordt en niet door de ouders. 

In de aula worden worstenbroodjes verkocht en limonade. Ook daarbij is 
het leuk als de kinderen het zelf doen. Op deze manier leren zij ook met 

geld omgaan. 

Aan het eind van de verkoop moeten de kinderen terug naar hun eigen klas 

om op te ruimen en zich af te melden bij de leerkracht. 

 

Nieuws van de kleutergroepen 

  

Zelfredzaamheid  

Zelfredzaamheid begint al bij het naar binnen gaan. De kinderen trekken zelf hun jas uit en zetten hun beker/bakje zelf in 
de klas. 

 

Eten en drinken  

De leerlingen drinken om 10.00u en eten een hapje (liefst een stuk fruit) We merken dat kinderen vaak te veel bij zich 
hebben. Zonde, een klein tussendoortje is echt genoeg. Zet u a.u.b.de naam op de beker en het bakje? Om 11.45u eten 
alle kinderen in de klas. Meestal 1 á 2 boterhammen en weer een beker of pakje drinken erbij. U kunt natuurlijk ook 
kiezen voor schoolmelk. Het pauzehapje en drinken van 10.00u moeten ‘s morgens door uw kind in de klas worden gezet 
en de lunch blijft nog in de schooltas. Wij verwachten dat kinderen zelf hun spullen weer terug in de tas doen. 

 

Gymles   

We verwachten van uw kind dat hetzich  zelfstandig aan en uitkleedt. Houd rekening met de kledingkeuze op die dag. Als 
het omkleden nog niet lukt verzoeken we u dit thuis te oefenen. Niet alleen aankleden, maar juist ook omkleden: kleding 
bij elkaar leggen en op die manier dat de kleding (m.n. broek en jas) ook weer gemakkelijk aangetrokken 
wordt.  

 

WC afspraken  

We leren kinderen de gebruikelijke regels : om de beurt naar het toilet, doortrekken, gebruik van wc papier en handen 
wassen. De afspraak is dat zowel de meisjes als de jongens óp de wc bril zitten! Het is fijn als u deze regels met uw kind 
bespreekt. 

 

Zwemvierdaagse 

Doe jij ook mee aan de Nationale Zwem4daagse in het SKWA? In de herfstvakantie organiseren ZPCH en de 

Watervrienden voor de vierde keer de Nationale Zwemvierdaagse. Van 23 tot en met 26 oktober kun je elke avond weer 

je baantjes zwemmen. Je zwemt per avond een afstand van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een 

beperking dan is 250 meter voldoende. Als beloning voor deze prestatie krijg iedereen op de laatste dag een medaille. De 

zwem4daagse is een leuke, sportieve activiteit om samen met je vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te doen. Je 

moet wel minimaal in bezit zijn van je A-diploma. Er kan gezwommen worden van 18.00 tot 20.00 uur. Starten kan tot 

19.30 uur. De kosten zijn € 7,50 bij voorinschrijving en € 10,00 als je op 23 oktober inschrijft. Wil je meedoen, geeft je 

dan op via www.zpch.zwem4daagse.nl 
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Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland 

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een 

jeugdarts, jeugdverpleegkundige en  assistente verbonden. 

Contactmomenten 

5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. 

Advies en consultatie 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school 

om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind 

bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. 

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim. 

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat 

zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de 

directeur. 

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u 

zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover 

informeren. 

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken. 

Contact 

Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan 

de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 

7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: 

www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

 

 

Dag van de vreemde talen, verslag van 1-2a 

Op dinsdag 26 september was het de dag van de talen, 

daar hebben we in onze groep (1/2 A) uitgebreid aandacht 

aan besteed. De kinderen hebben geteld van 1-5 in het 

Engels en Frans, en ook liedjes gezongen in het Engels en 

Frans. 

Van Maya hebben we geleerd te tellen in het Pools en van 

Natasha in het Syrisch. Aan het eind van de middag 

kregen we bezoek van de vader van Hisham en de moeder 

van Alexander. Van hen hebben we geleerd te tellen in het 

Somalisch en in het Russisch ook hebben we op You tube 

liedjes in deze talen geluisterd. We kwamen tot ontdekking 

dat de letters in het Russisch wel heel anders zijn dan in 

het Nederlands en dit geldt niet voor het Somalisch.  

Ook leerden we in alle  genoemde talen hoe je papa en 

mama zegt. In een aantal talen lijkt het een beetje op 

onze taal alleen niet in het Somalisch. Om het allemaal 

goed te onthouden is nog best moeilijk. We vinden het van 

de kinderen (die grootgebracht zijn met een andere taal) 

dan ook heel knap hoe ze zo snel onze taal leren! 

 

Antoniustheater groep 4-8 

Vrijdag 20 oktober is er weer een Antoniustheater. Dit 

keer zijn de groepen 4 en 8 aan de beurt. Ook nu zijn 

ook de ouders van de kinderen die optreden welkom. 

Vanaf 10.55 uur kunt u een staplekje achter de bar 

innemen om uw kind te bewonderen. Gezien de 

beschikbare ruimte is er helaas maar plek voor één 

genodigde per kind. 

 

 

 

 

 

Webinars 

Vanaf 4 oktober organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) vier gratis, interactieve webinars 
voor ouders en opvoeders. Laat je inspireren door de praktische tips van kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 
Neve, of stel je vragen. Dat kan anoniem vanaf de bank via een laptop, tablet of smartphone.  
Webinar-agenda 
Woensdag 4 oktober 2017: Pubers! 
Donderdag 19 oktober 2017: Hoe help ik mijn kind de scheiding door? 
Donderdag 11 januari 2018: Help ik ontplof! 
Donderdag 1 februari 2018: Opa’s en oma’s als medeopvoeders 
Alle webinars zijn van 20:30 tot 21:30 uur.  
Aanmelden kan vanaf een maand van tevoren via www.cjghaarlemmermeer.nl 
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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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