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21 april 2016 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Wat een heerlijk 
vooruitzicht: 
Twee weken vakantie. 
Voor sommige kinderen 
misschien nog een klein 
beetje huiswerk mee, maar 
het grootste gedeelte van de 
tijd gewoon even niet aan 
school denken en genieten 
van de vrije tijd! 
Veel plezier allemaal. 
Het team 
 

 
 
Vakantie en vrije dagen 
Meivakantie 25 april t/m 8 
mei . 
2e Pinksterdag 16 mei vrij. 
Uitsluitend Groep 1-2 vrij 
van 18 t/m 20 mei 
Studiedag 3 juni Groep 1 t/m 
8 vrij. 
 
 
 

Kwaliteitskeurmerk Early 
Bird 
Early Bird is een landelijk 
kenniscentrum voor vroeg 
vreemdetalenonderwijs 
Engels (vvtoE). De 
methodiek en de materialen 
van EarlyBird hebben een 
landelijke reputatie 
opgebouwd. De erkenning is 
zichtbaar in de prijs van het 
Europees Talenlabel. 
EarlyBird is koploper op het 
gebied van vvtoE.  
Na een traject van meer dan 
twee jaar zijn we vrijdag 15 
april  geaudit door Early 
Bird. Met behulp van een 
Kijkwijzer is nagegaan of er 
voldoende aanbod is van 
Engelstalige activiteiten, en 
of dat goed gespreid is over 
de week. Hoe goed voeren 
medewerkers en 
leerkrachten het programma 
uit? Hoe goed is hun Engels? 
Is dat programma 
herkenbaar in de gehele 
organisatie, ook een paar 
jaar na de enthousiaste 
start? Al deze eisen zijn  
verwerkt in de standaard 
EarlyBird. Wij zijn heel trots 
dat wij te horen hebben 
gekregen dat het 
kwaliteitskeurmerk Early 

Bird aan onze school 
toegekend is. Wij zijn de 
eerste school in Noord-
Holland die het maximum 
van drie sterren krijgt van 
Early Bird, en landelijk één 
van de 40 scholen die drie 
sterren achter hun naam 
hebben. 
Grote complimenten van de 
directeur van Early Bird Karel 
Philipsen over de wijze 
waarop wij de afgelopen 
jaren invulling gegeven 
hebben aan ons Engels 
onderwijs. Veel dank aan juf 
Kitty die ons de afgelopen 
jaren hierin begeleid heeft 
en scherp heeft gehouden! 
Dank aan het hele team hoe 
het Engels inmiddels 
ingepast is in het 
programma en voor het 
enthousiasme en de 
professionele aanpak. 
Het keurmerk zal een goed 
zichtbaar plekje op school 
krijgen! 
 

http://www.antoniusschoolnieuwvennep.nl/
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Werken aan ons onderwijs 
In de meivakantie wordt 
onze school voorbereid op 
een draadloos netwerk. In 
onze visie op ICT hebben wij 
een aantal hardware 
vereisten, één daarvan is 
kunnen beschikken over een 
draadloos netwerk waardoor 
wij veel kinderen tegelijk 
met verschillende devices 
kunnen laten werken. De 
week na de meivakantie 
kunnen wij beschikken over 
45 chromebooks. Met deze 
chromebooks kunnen wij 
optimaal gebruik maken van 
onze methodesoftware. De 
volgend fase betreft de 
uitlevering van Ipads in de 
kleutergroepen en na de 
zomervakantie zullen alle 
digiborden vervangen 
worden door 70” 
Touchscreens.  

 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei is de jaarlijkse 
Dodenherdenking in  
Kinderboerderij ‘Dieren-
vreugd’. 
Kinderen van groep 7 
hebben het boekje dat is 
uitgegeven door het 
Nationaal Comité uitgereikt 
gekregen. Ook zijn er lessen  
besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog en de 
gevolgen daarvan. 

Tijdens de officiële 
herdenking van 
oorlogsslachtoffers zullen bij 
het monument kransen 
gelegd worden. Dit gebeurt 
o.a. door enkele leerlingen 
van onze school. Wij hebben 
namelijk samen met school 
‘De Boog’ het 
herdenkingsmonument in de 
Kinderboerderij geadop-
teerd . 
De herdenking is openbaar 
en begint om 19.40 uur. 
 
Inloopochtend 
U bent weer uitgenodigd om 
de eerste maandagochtend 
na de vakantie even mee 
naar binnen te komen om in 
de klas van uw kind te 
kijken. Koffie en thee staat 
klaar op de bar! 
 
EHBO 
Woensdag 11 mei doet 
groep 8 het EHBO examen. 
Dit gebeurt in de aula o.l.v. 
juf Petra. 
 
Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 
zijn allen geslaagd voor het 
theorie-examen Verkeer. 
Gefeliciteerd! 
Het praktijkexamen vindt 
plaats op donderdag 12 mei.  
Veel succes! 
 
Oudervereniging 
De OV vergadert op dinsdag 
17 mei om 20.00 uur in de 
koffiekamer. 
 
Kamp groep 8 
Van 18 t/m 20 mei gaan de 
jongens en meisjes van 

groep 8 op kamp naar 
Noordwijk. 
SPANNEND!!! 
HEEL VEEL PLEZIER! 
 
Uiteraard gaan er 
leerkrachten mee om de 
kinderen te begeleiden en 
aan het werk te zetten! 
De kleutergroepen zijn deze 
dagen vrij waardoor de 
leerkrachten die mee zijn 
met het kamp vervangen 
kunnen worden. 
 
Open Les Engels. 
Donderdag 26 mei wordt u 
uitgenodigd voor de Open 
Les Engels. 
De kinderen vinden het erg 
leuk om aan u te laten zien 
wat zij al kunnen. 
U mag kijken in alle groepen 
en hoeft u dus niet te 
beperken tot uitsluitend de 
groep van uw kind. 
U hoort nog van ons op 
welke tijden u welkom bent. 
See You! 
 
Theaterdag 
Dinsdag 31 mei organiseren 
wij onze theaterdag. 
Deze dag wordt het 
dansproject “Oh 
Haarlemmermeer” 
gerepeteerd en opgevoerd 
door onze kinderen voor 
ouders.  
Uitgebreide informatie volgt. 
 
Verteltas 
De Verteltasbijeenkomst van 
1 juni gaat niet door. 
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Belangrijke wijziging 
Schoolreisje 
In tegenstelling met wat op 
uw kalender staat wordt het 
schoolreisje verplaatst naar 
maandag 13 juni. 
Hierdoor worden de 
oudergesprekken ook 
verplaatst. 
Voor groep 3 t/m 7 
facultatief, op maandag 20 
juni  
en voor groep 1-2 allen, op  
20 en 21 juni  
 
 
 
 
 

Door deze wijziging is er op 
20 juni helaas geen 
SCHOOLMELK. Geeft u deze 
dag svp zelf iets mee. 
De melk van 13 juni krijgen 
de kinderen een dag later 
mee naar huis of drinken op 
dinsdag een dubbele portie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


