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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Blij nieuws uit groep 3: Juf Ilse en haar man Dick verwachten begin maart hun eerste kindje, van harte gefeliciteerd!
Juf Linda Kraan gaat op 14 oktober trouwen en komt op 4 november haar bruiloft voor de kinderen van haar klas
overdoen. Veel geluk!

Bezoekuur ouders
Donderdag 29 september zijn alle vaders en moeders van harte welkom om in de klas te komen kijken. Er zijn twee
tijden. De eerste tijd is van 8:45 tot 9:30 uur. De tweede tijd is van 9:30 uur tot 10:15 uur. De leerkracht van de
groep informeert u over de lessen die worden gegeven.

Schoolfotograaf
In de week van 3 oktober komt de nieuwe schoolfotograaf de kinderen fotograferen. Dit jaar werken wij met
fotografe Maaike Cappon. Zij heeft een fotostudio te Kudelstaart en is een ervaren schoolfotografe die op een
creatieve en spontane manier fotografeert. Ze zal in de speelzaal beneden de foto’s van de kinderen zelf en die met
hun broertje(s) en/of zusje(s) maken.
Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met een tijdschema. Dit schema vindt u onder dit stukje in de nieuwsbrief.
De groepsfoto’s zullen allemaal op vrijdag 7 oktober gemaakt worden. Gelet op het te verwachten mooie weer
zullen de groepsfoto’s buiten gemaakt worden.
Wij werken dit jaar met een intekenlijst voor de gezinsfoto’s (met een broer/zus die niet op de Antoniusschool zit).
Vergeet u deze niet in te vullen? Deze lijst hangt bij de hoofdingang van de Antoniusschool.
Het bestellen van de foto’s gaat via de website van de fotograaf. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis.
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Kennismakingshalfuurtje groep 3
Niet alleen voor de kinderen zijn er veel nieuwe gezichten
in groep 3, maar ook voor alle ouders. Vandaar dat groep
3 op 16 september een kennismakings-half uurtje
organiseerde. Zo konden de ouders van de kinderen in de
klas elkaar leren kennen en kijken welke ouders bij welke
kinderen horen. Het was een gezellig half uurtje, druk
bezocht in alle groepen 3.
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Periodeafsluiting
Vrijdag 14 oktober is de periodeafsluiting in de sporthal de Proosdijhal. De zaal is open om 9:50 uur en de sluiting
start om 10.15 uur. Na een show van iets meer dan een uur lopen de kinderen terug naar de school. Voor de
onderbouw is het om 12 uur vakantie. De bovenbouw heeft om 15.15 uur herfstvakantie.
Hieronder nog wat aandachtspunten.
• Prioriteit 1: de kinderen moeten het kunnen zien, dus geen ouders tussen de kinderen, ook niet om foto’s te
maken.
• Foto’s worden genomen door een fotograaf en die komen op de website, die mag u downloaden.
• Na de stukjes van groep 8, de groepen 1/2 en de groepen 3 is er om 10.35 uur een korte pauze, zodat ouders
weg kunnen gaan of binnen kunnen komen. De ervaring heeft geleerd dat er ouders weg gaan als die groepen
geweest zijn en er komt dan ruimte voor ouders die een kind in een hogere groep hebben. Komen om 10:35 is
dus ook een optie.
• Wilt u er rekening mee houden dat de ruimte beperkt is, dus per gezin niet meer dan 2 toeschouwers.
De ingang in het midden blijft gesloten. U kunt via de kleedkamergangen de zaal betreden en aan de zijkanten
plaats nemen. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de plattegrond voor de periodeafsluiting. Bij deze vragen wij
uw medewerking, zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders kunnen genieten van dit spektakel.

Kinderboekenweek | Voor altijd jong!
In de week van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Opa’s
en oma’s voor altijd jong!’ Wij als school willen daar ook aandacht aan besteden. Zo
starten woensdag 5 oktober de groepen 1 en 2 met opa’s en oma’s die komen voorlezen
(info volgt via de mail), de groepen 3 t/m 8 gaan een spel doen in en om de school. De
rest van de week is gevuld met oud-Hollandse spelletjes, boeken staan centraal en
natuurlijk zullen enkele groepen tijdens de periodeafsluiting dansen rondom het
thema.

Kinderboekenweek | Boekenspaarplan
We zijn weer enthousiast begonnen met het boekenspaarplan, veel kinderen zijn hard aan het sparen. De
Kinderboekenweek komt snel dichterbij. De week voor de Kinderboekenweek krijgen de spaarders een brief mee
naar huis met daarop het huidige saldo en de mogelijkheid om een boek te bestellen met daarbij het
kinderboekenweekgeschenk of het prentenboek.
De eerste week van de Kinderboekenweek wordt er anders gespaard dan normaal. Wij komen op 5 oktober langs
bij de klassen om te sparen en dan kunnen de kinderen hun briefjes en spaargeld bij ons inleveren zodat wij de
tweede woensdag (12 oktober) alles hopelijk weer kunnen uitleveren.
Op 12 oktober komt de schrijfster Wieke van Oordt in de groepen 5, 6 en 7 vertellen over haar boeken. Zij heeft
boeken geschreven voor verschillende leeftijden. Klik hier voor een impressie van de door haar geschreven boeken.
Om kwart over 12 is het Boekhuis in de speelzaal aanwezig met een boekenmarkt. Daar kunnen alle ouders, dus
ook als je niet mee doet met het boekenspaarplan, naar toe om eens te snuffelen tussen de boeken. De boeken
kunnen dan direct aangeschaft worden en worden meegenomen. De schrijfster Wieke van Oordt zal dan ook
aanwezig zijn om haar boeken te signeren.
Als u het leuk lijkt om ons te helpen eens in de 5 weken, kom dan op woensdagochtend tussen kwart voor 9 en half
11 gezellig langs in de teamkamer. Wij kunnen nog steeds hulp gebruiken.
Groetjes, Eveline Buskermolen
boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com
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Overblijven
De proef met wisselende buitenspeeltijden voor de kleuters is goed bevallen.
De kleuters spelen nu in twee shifts buiten tijdens de pauzetijd tussen 12 uur
en 13 uur.
De overblijfkrachten doen er alles aan om de kinderen een plezierige
overblijftijd te geven. Helaas is het soms nodig om kinderen aan te spreken op
hun gedrag. De te nemen stappen bij grensoverschrijdend gedrag zijn te lezen
in de piramide. We hopen natuurlijk nooit tot bovenaan de piramide te komen,
maar we willen wel dat u er vanaf weet.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot de
overblijfcoördinator Nouchka.
tso.kudelstaart@live.nl

Website | Abonneer je op de klassensite
Het is voor ouders mogelijk om een bericht te krijgen via e-mail wanneer een
leerkracht een nieuw bericht post op de klassensite. Voer je e-mailadres in op
de site van de betreffende groep. In het plaatje hiernaast staat een voorbeeld
waar dit moet.

Website | Jaarrooster in eigen digitale agenda
Het jaarrooster is natuurlijk altijd te bekijken via de website van de Antoniusschool. Sommige ouders vinden het
handig om dit jaarrooster te importeren in hun eigen agenda op de telefoon. Op een iPhone is dit bijvoorbeeld toe
te voegen door bij instellingen te klikken op Mail, Contacten, Agenda. Dan naar ‘Nieuwe Account’. Dan naar ‘Anders’
en dan een agenda-abonnement toe te voegen. De .ics link staat hieronder:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics

Opstelling periodeafsluiting
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