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Geachte ouders/verzorgers, 
Afgelopen maandag en   
vandaag nog waren de    
eerste 
ouder/kindgesprekken. 
Voor allen een nieuwe    
werkwijze. Op deze manier    
kijkt het kind samen met u      
en de leerkracht waar het     
aan wil werken. Een stukje     
vooruit kijken. Met de    
kinderen was hier in de klas      
al van te voren over     
gesproken en zij hadden een     
formulier ingevuld. Dit was    
de leidraad voor het    
gesprek. Binnenkort vindt er    
een evaluatie plaats met de     
leerkrachten. Maar wij zijn    
ook benieuwd naar uw    
ervaringen. Via de   
Nieuwsbrief houden wij u op     
de hoogte.  
Mede dankzij de inzet van     
de verkeersouders was de    
actie ‘Op voeten en fietsen     
naar school’ ook weer een     
succes. 
Maandag was de Europese    
dag van de Talen en werd      
hier in de groepen op     
verschillende manieren  
aandacht aan besteed. 
Het team 

 
Vakantie/vrije dagen! 
Herfstvakantie 17 t/m 23    
oktober. 
Studiedag vrijdag 7 oktober    
groep 1 t/m 8 vrij. 

 
 
Inloopochtend 
Na de vakantie op maandag     
24 oktober bent u weer     
welkom om even in de klas  
van uw kind te kijken en een       
kopje koffie te drinken in de  
aula.  
 
Verkeersouders 
Afgelopen dinsdag 6   
september  was het eerste    
overleg van de groep   
verkeersouders, genaamd  
‘Team Verkeersveiligheid’. 
Juf Miranda heeft de    
verkeersgroep jarenlang  
gecoördineerd en zich   
ingezet voor de bevordering    

van de verkeersveiligheid in    
en om onze school. 
Miranda vond het nu echter     
tijd om het stokje over te      
dragen en juf Jeanne Marie     
was bereid het over te     
nemen. 
Als dank voor haar inzet     
ontving Miranda van de    
verkeersouders een  
prachtige welverdiende bos   
bloemen.  

 
 
De verkeersouders hebben   
op donderdag 22 -09 weer     
een rondje langs de klassen     
gemaakt, zodat alle kinderen    
weten wie zij zijn. Het kan      
zijn dat uw kind een keer      
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aangesproken wordt door   
één van de verkeersouders:    
dat is maar met één     
bedoeling: samen maken we    
de omgeving van onze    
school veiliger. Dat doen we     
met de medewerking van de     
kinderen, de ouders, het    
team én de verkeersouders. 
 
Verteltasbijeenkomst 
De eerste  
Verteltasbijeenkomst van dit   
schooljaar was op 19    
september. 
Het clubje vrijwilligers wordt    
helaas steeds kleiner en dat     
is echt heel jammer. 
Er zijn misschien ouders die     
drempelvrees hebben. We   
verzekeren u dat dit echt     
niet nodig is. 
Alle hulp is welkom. U moet      
het echt niet zien als een      
creatieve knutselclub.  
Mensen die behendig zijn op     
de computer zijn ook zeer     
welkom. Misschien bent u    
wel heel praktisch ingesteld    
of bent u een echte     
denktank. Kom erbij! 
Dinsdag 25 oktober is de     
volgende 
Verteltasbijeenkomst. 
Aanvang 20.00 uur in de     
koffiekamer. Komt u ook?! 
 
Inleverdata verteltassen 
Groep 1-2 
5 oktober en 26 oktober 
Groep 3 t/m 8  
12 oktober 
 

 

 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start    
de Kinderboekenweek. 
Het thema is: ‘Oma’s en     
Opa’s. 
Tijdens deze week wordt    
iedere dag in alle groepen     
voorgelezen door een   
‘gastleerkracht’. 
Ook worden de nieuw    
aangeschafte boeken voor   
de klassenbibliotheken  
gepresenteerd. 
De kinderboekenweek wordt   
afgesloten op vrijdag 14    
oktober tijdens het   
Antoniustheater. 
 
Kinderboekenmarkt 
De traditionele kinder-   
boekenmarkt vindt plaats op    
woensdag 5 oktober van    
11.30-12.15 uur. 
De kinderen mogen die dag     
een aantal boekjes   
meenemen met daarop een    
prijs vermeld (sticker of    

papiertje). U bepaalt samen    
met uw kind wat hij/zij voor      
elk boekje wil vragen, met     
een maximum van € 2,00     
per boek. Daarnaast zorgen    
de kinderen zelf voor een     
kleedje en een bakje voor     
het (wissel)geld. De   
opbrengst is voor het kind,     
dat mag duidelijk zijn. 
De boekenmarkt begint om    
11.30 uur en u bent als      
ouder (opa of oma enz.) van      
harte welkom. Zeker in de     
lagere groepen wordt uw    
hulp/ aanwezigheid zeer op    
prijs gesteld. Met name bij     
de kleuters is het zeer     
gewenst. Indien u zelf niet in      
de gelegenheid bent, mag    
dit ook een opa, oma,     
buurvrouw etc. zijn.  

 
De kinderen en de ouders     
mogen zelf ook in alle     
klassen rondkijken en   
kopen. Buurkinderen en de    
leerkrachten houden de   
‘verkoop’ van het afwezige    
kind een beetje in de gaten.      
Uiteraard is in elke groep     
een leerkracht aanwezig om    
alles in goede banen te     
leiden. 

 
In de aula verkoopt de     
oudervereniging worsten-  
broodjes (ook Hallal) en    
limonade. 
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Na het opruimen gaan de     
kinderen net als anders om     
12.15 uur naar huis. 
 
Antoniusschool digitaal 
In de Nieuwsbrief   
informeren wij u over allerlei     
belangrijke data en schoolse    
zaken. Deze nieuwsbrief is    
ook als download terug te     
vinden op onze website. Op     
de website publiceren wij    
ook regelmatig fotoalbums   
en hier kunt u ook de meest       
actuele jaarkalender  
terugvinden. Deze  
jaarkalender kunt u   
importeren op uw   
smartphone of tablet. 

 
Onze facebookpagina  
gebruiken wij met name om     
u te attenderen op nieuwe     
items op de website en voor      
‘vluchtige’ informatie.  
 
Tenslotte kunt u digitaal de     
resultaten van uw kind    
volgen op ons beveiligde    
Ouderportaal. u kunt deze    
vinden via de website    
(ouders > volg uw kind). Op      
het Ouderportaal kunt u ook     
de adresgegevens  
terugvinden van de   
klasgenootjes. 
Inloggegevens heeft u   
ontvangen. Mocht u deze    
kwijt zijn, dan kunt u een      
mail sturen naar   
info.antoniusr@jl.nu o.v.v.  
naam kind en groep. 
 

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. 
Ook hangen er nog tassen     
met rubberlaarzen aan de    
kapstokken. Waarschijnlijk  
van kinderen die vorig jaar in      
groep 6 in de tuin gewerkt      
hebben. 
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. 
  
Samenwerking met  
jeugdgezondheidszorg GGD  
Kennemerland 
Wij werken samen met    
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  
GGD Kennemerland.  
Aan onze school is een team      
van een jeugdarts,   
jeugdverpleegkundige en  
assistente verbonden.  
Heeft 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. 
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. 
 
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   
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berichtgeving niet verschijnt   
op deze afspraak, zal de     
jeugdarts/jeugdverpleeg- 
kundige school hierover   
informeren.  
Als ouder kunt u ook altijd      
zelf een afspraak maken. 
Voor meer informatie over    
de jeugdgezondheidszorg  
verwijzen wij u naar de     
website van de GGD :     
www.ggdkennemerland.nl/j
eugd 
 
Hulp gevraagd 
U heeft het al kunnen lezen      
bij de het stukje over de      
verteltassen: 

 
De Oudervereniging is nog    
naarstig op zoek naar hulp     
bij het wassen,   
luizenmoeders, de  
schoonmaakavond, vertel-  
tassen etc. etc. Mogen wij     
daarom nog een keer de     
hulpbrief (in de bijlage)    
onder uw aandacht   
brengen?  
 
Honden 
Op het schoolplein mogen    
geen honden komen. Dit    
heeft verschillende redenen: 

1. Sommige kinderen  
zijn bang voor   
honden. 

2. Voorkomen dat  
honden gaan poepen   
op het plein. 

Geen honden op het plein     
betekent ook dat u de hond      
niet aan het (toegangs)hek    
om het plein mag    
vastzetten. 
Er ontstaan nu situaties dat     
kinderen niet meer door het     
hek durven omdat er een     
hond (aangelijnd) staat. 
Wij rekenen op uw    
medewerking. 
 
Agenda oktober 
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