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Geachte ouders/verzorgers, 

 

Welkom in het nieuwe schooljaar! 

U krijgt in deze eerste schoolweek een Nieuwsbrief met belangrijke informatie          

m.b.t. de start van dit schooljaar. Daarna verschijnt de Nieuwsbrief iedere laatste            

donderdag van de maand, mits dit op een schooldag valt. Met uitzondering van            

deze Nieuwsbrief, in verband met de vele bijlagen en retourverzoeken, wordt de           

Nieuwsbrief in het vervolg alleen digitaal verzonden. U kunt deze ook vinden op             

onze website. 

 

Kijkt u vandaag de schooltas van uw kind dus goed na, want daarin treft u de               

schooljaarkalender, het bereikbaarheidsformulier, de ouderbijdragebrief en de       

hulpbrief van de Oudervereniging. De Ouderbijdragebrief, hulpbrief en het         

bereikbaarheidsformulier ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 15 september weer         

retour. Uw kind kan het inleveren bij de leerkracht.  

 

Wij vertrouwen erop dat ook 2017-2018 een goed schooljaar gaat worden. Aan            

het enthousiasme van de kinderen en leerkrachten zal het zeker niet liggen. Zij             

hebben er duidelijk zin in!  

Het team 

 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 

 

 
Verteltas 

Donderdag 7 september en maandag 18 september zijn er bijeenkomsten 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.  

U bent tijdens de picknick verantwoordelijk voor uw kind en wij vragen u of u               

erop toe wilt zien dat uw kind óp het schoolplein blijft en geen overlast voor               

omwonenden veroorzaakt. Om 19.00 is de picknick afgelopen en zullen wij           

iedereen verzoeken het schoolplein te verlaten en de hekken sluiten. 

 Adressen leerlingen 

De contactgegevens van de klasgenoten     

van uw zoon of dochter kunt u inzien op         

ons Ouderportaal  

(https://ouders.parnassys.net) of  

inloggen via onze website, tab ‘ouders’. 

Schoolgids 

De schoolgids kunt u inzien of      

downloaden op onze website (onder tab     

‘onze school’): 

www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl 

Wilt u toch een papieren versie, geeft u        

dit dan even door aan de leerkracht.  

 

 

http://www.antoniuschoolridderspoorstraat.nl/
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https://ouders.parnassys.net/


 

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. 

Waarschijnlijk zijn voor deze bezoeken een aantal hulpouders nodig. De leerkracht           

zal u hierover informeren. 

Schoolfotograaf 

Maandag 18 september is de schoolfotograaf aanwezig. Na schooltijd is er tijd om 

met niet-schoolgaande broertjes en zusjes op de foto te gaan. 

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) 

 

De Bibliotheek op school 

Momenteel ondergaat onze grote zaal een metamorfose. Nieuw meubilair, andere kleuren, andere aankleding. De grote               

zaal zal ook het decor zijn van onze schoolbibliotheek. Een mooie plek binnen de school waar kinderen een keuze                   

kunnen maken uit een grote selectie boeken. Wanneer de metamorfose afgerond is zullen wij u uitnodigen voor een                  

kijkje. 
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Oudergesprekken en rapporten in 2017-2018 

Met onze oudergesprekken op school en de rapportage        

willen wij u in de gelegenheid stellen om ondersteunend         

te zijn. Stilstaan en vooruitkijken, in plaats van        

terugkijken. Hiervoor zetten wij in: oudergesprekken op       

initiatief van ouders of leerkracht, ouder-kindgesprekken,      

waarin het kind samen met ouder en leerkracht bepaalt         

waar het aan wil werken, m.a.w. waar maakt het kind          

zijn/haar speerpunt van, 10-minuten gesprekken én      

daarnaast informeren wij u over de vorderingen van de         

leerlingen in het Ouderportaal. Naast deze gesprekken       

organiseren wij ook informatiemiddagen voor ouders van       

nieuwe leerlingen en een voorlichtingsavond voor ouders       

van groep 8 over het voortgezet onderwijs. Deze data         

kunt u terugvinden in de jaarkalender en de nieuwsbrief. 

 

 

Gesprekken- en rapportcyclus: 

 

Week 40  Ouder-kind 

gesprekken 

Groep 4 t/m 8 

Week 47 10-minuten 

gesprekken 

groep 1/2 

facultatief 

groep 3 allen 

15-16 januari Adviesgesprekken Groep 8 

21 februari  Rapport 1 Groep 2 t/m 8 

Week 8 10-minuten 

gesprekken 

Groep 1 t/m 7 

Week 25 10-minuten 

gesprekken 

groep 1-3 t/m 7 

facultatief 

groep 2 allen 

 

20 Juli Rapport 2 Groep 1 t/m 8 

 

Zelfredzaamheid kleuters 

De kleuterleerkrachten verzoeken u vriendelijk om een       

zelfstandige houding bij uw kind te bevorderen. Hier een         

aantal tips en wensen om de zelfredzaamheid bij uw kind          

te vergroten: 

- Oefen met jas dichtritsen en veterstrikken. Als uw kind          

nog niet kan veteren, dan géén veterschoenen       

aantrekken. 

- Zorg dat uw kind kleding aanheeft die hij/zij zelfstandig          

kan aan- en uittrekken. Vooral op de gymdagen (dinsdag         

en donderdag). 

- We verwachten van de kinderen dat ze zelfstandig naar          

het toilet gaan en geen hulp meer nodig hebben. 

- We verzoeken u om alle bekers en bakjes te voorzien           

van een naam. De kinderen zijn er zelf verantwoordelijk         

voor dat deze weer mee naar huis genomen worden. 

We vertrouwen op uw medewerking. 

Gymnastiek 

Vanaf groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen iedere dinsdag en           

donderdag gymnastiek in de gymzaal. Dit houdt in dat zij          

in gymkleding moeten gymen. Wij adviseren een kort        

broekje, t-shirt, sportschoenen of een turnpakje met       

sportschoenen. 

Vanaf groep 4 wordt door alle kinderen gedoucht. Kinderen         

van de groepen 4 t/m 8 moeten daarom ook een          

handdoek en badslippers meenemen. De tas met gym- en         

douchespullen moet dezelfde dag weer mee naar huis        

zodat de spulletjes gewassen kunnen worden. 

 

 

Gymles kleuters 

De kleuters zullen dit schooljaar tweemaal in de week in de grote gymzaal gaan gymmen. Dit betekent voor het                   

halen en brengen van de kinderen het volgende: 

- De kinderen van groep 1/2B kunnen elke dinsdagmiddag vanaf 14.25 opgehaald worden in de gymzaal. 

- De kinderen van groep 1/2A kunnen elke woensdagmorgen vanaf 08.20 gebracht worden in de gymzaal. Het is fijn                   

als u uw kind even kunt helpen met omkleden ( als dit nodig is ). 
- De kinderen van groep 1/2A kunnen elke donderdagmiddag vanaf 14.25 opgehaald worden in de gymzaal. 

De gymtas bevat een paar makkelijke gymschoentjes, t-shirt en kort broekje, allen voorzien van naam.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

         Nieuwsbrief - Antoniusschool - september 2017 



 

 

Eten en drinken op school 

Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun      

broodtrommeltje, drinkbeker, pakje drinken fruitbakje     

e.d. kwijt zijn. Om deze weer snel bij zijn of haar           

eigenaar te krijgen verzoeken wij u dringend deze        

voorwerpen te voorzien van naam. Dit is tevens van         

toepassing op losse stuks fruit, in het bijzonder voor de          

kinderen van groep 1 t/m 4!  

 

Beleid Mediawijsheid 

De Antoniusschool is zich ervan bewust dat sociale media         

een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige       

samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun        

ouders en andere belanghebbenden zoals o.a.      

omwonenden en de gemeente. Essentieel is dat, net als         

in communicatie in de normale wereld, de       

onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media       

de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de         

nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling      

benaderen. De Antoniusschool ziet het als haar       

verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen       

van sociale media te benutten alsmede de nadelen        

bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen        

die sociale media bieden om de school te profileren in          

haar markt en om de communicatie met       

belanghebbenden toegankelijker en interactiever te     

maken. Om verantwoord om te gaan met       

Internet/Sociale Media en BYOD op de scholen van Jong         

Leren hanteren we het beleid dat u in kunt zien op de            

website onder tab ‘onze school’ > Sociale media. 

 

 

Website 

U heeft al in deze nieuwsbrief kunnen lezen dat onze          

website een schat aan informatie herbergt! Surf dus        

regelmatig naar de website: 

www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl 

In het kader van de privacywetgeving staan de foto’s         

achter een (nieuw) wachtwoord: 

gebruikersnaam: ouder 

wachtwoord: Antofoto 

Gezond eten op school 

Trakteren als je jarig bent is natuurlijk heel spannend en          

leuk. Toch vragen wij u de traktatie te beperken. Lollies,          

knotsen en toverballen zijn niet toegestaan omdat in het         

verleden hierbij gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Wij       

hebben voorkeur voor een gezond hapje. Te denken valt         

aan fruit of kaas. De school is, naast het gezin, een voor de             

hand liggende omgeving voor het bevorderen van de        

gezondheid en een gezonde leefstijl bij kinderen. Omdat wij         

gezond eten belangrijk vinden verbieden wij derhalve het        

meenemen en nuttigen van snoep tijdens de overblijf. Wij         

vragen vriendelijk uw medewerking hierin. 

Luizencontrole 

Dit jaar gaan we, in overleg met de luizenwerkgroep, de          

luizencontrole iets anders organiseren. Wij zijn van mening        

dat zowel de school als de ouders een stuk         

verantwoordelijkheid dragen betreffende de bestrijding van      

hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om         

een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de       

verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.       

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de         

kinderen te controleren op hoofdluis en, indien nodig, te         

behandelen.  

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op         

onze school gekozen voor een systematische aanpak;  

- Na iedere vakantie vinden de controles plaats. Dit gebeurt          

in de tweede week na de vakantie.  

- De klassenouders stemmen met de leerkracht het tijdstip         

van de controles af. 

- De ouders worden per mail door de leerkracht op de           

hoogte gesteld van de controles. 

- De klassenouders vragen ouders om te helpen met de          

controles. Vier ouders per groep is voldoende. 

- Indien er bij een kind hoofdluis wordt gevonden, dan          

worden de desbetreffende ouders/verzorgers mondeling     

door de leerkracht op de hoogte gesteld. Alle        

ouders/verzorgers worden per mail op de hoogte gebracht        

van het feit dat er hoofdluis is gevonden in de groep. Twee            

weken later vinden er nieuwe controles plaats. 

- De klassenouders krijgen ondersteuning van de       

coördinator van school. Zij werken volgens richtlijnen van        

de GGD. De coördinator stelt de klassenouders op de         

hoogte van deze richtlijnen. 

Wanneer u vragen heeft over deze werkwijze dan kunt u          

contact opnemen met Jeanne-Marie Michels.     

(jeannemarie.michels@gmail.com) 

Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind         

gecontroleerd wordt, kunt u schriftelijk bezwaar indienen       

bij de directeur van de school.  
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