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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Helaas nemen wij in de kerstvakantie afscheid van juf Sabine (7a en ondersteuning). Juf Sabine gaat weer terug
naar Brabant om daar les te geven op een basisschool. Ondanks de nog maar korte periode dat Sabine bij ons heeft
gewerkt, voelde het alsof zij al jaren bij het Antoniusteam hoorde. Wij wensen Sabine heel veel succes en plezier
bij haar nieuwe school. De invalwerkzaamheden en ondersteuningswerkzaamheden van juf Sabine worden
vervangen door juf Meggie. Juf Meggie start begin februari en wij wensen haar veel succes op de Antoniusschool.
Juf Sharon komt na de vakantie terug van haar zwangerschapsverlof en gaat lesgeven in groep 7a.
Juf Ilse gaat met zwangerschapsverlof op 27 januari. Groep 3d van juf Ilse wordt vanaf dat moment gedaan door juf
Sonja.

Kerst
Donderdagavond 22 december is er een kerstdiner in alle klassen. In alle groepen wordt het kerstdiner geserveerd.
Kinderen en ouders gaan thuis aan het werk om iets te bakken / braden / koken. Dit wordt die avond op school
afgeleverd.
Om te voorkomen dat er te veel wordt gemaakt, wordt er vooraf geïnventariseerd. Bij de groepen 1 t/m 3 kunt u
op een lijst aangeven welke bijdrage u kunt leveren voor het kerstdiner. Deze lijst hangt op het informatiebord bij
de klas van uw kind.
In de groepen 4 t/m 8 bespreekt de leerkracht met de kinderen wie wat meeneemt. U kunt dus vast met uw kind
overleggen wat hij of zij mee zou kunnen nemen. Ieder kind draagt zo zijn steentje bij aan het diner.
De kinderen brengen op donderdag 22 december 's ochtends al hun eigen bord, beker en bestek mee. Het eten
mag donderdag 22 december om 17.15 uur in de klassen gebracht worden, waarna het diner om 17.30 uur begint.
Het is de bedoeling dat het eten direct op de tafel gezet kan worden, daarom vragen wij u warm eten thuis al op te
warmen en in porties te snijden.
Vanaf 17.15 uur is er voor de ouders gelegenheid om gezellig van een glaasje glühwein, warme chocolademelk of
van een kopje snert te genieten in de speelzaal. Dit wordt u aangeboden door de ouderraad.
Om 18.45 uur is het kerstdiner in de groepen 1/2 afgelopen. Om 19.00 uur mogen de kinderen in de groepen 3 t/m
8 weer opgehaald worden in de groepen. Vergeet na afloop niet uw borden en schalen weer mee te nemen.
Vrijdagochtend 23 december kijken de kinderen op school naar een kerstvoorstelling. Dit wordt opgevoerd door
leerlingen uit de groepen 8. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en kunnen dan na een leuke ochtend de
kerstvakantie inluiden. In het nieuwe jaar, op 9 januari, verwachten wij iedereen weer fris en fruitig terug op school.

MR Antoniusschool is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden!
Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden
meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR moet plannen en besluiten van
de directie en het schoolbestuur beoordelen op hun waarde en op de gevolgen voor kinderen, teamleden en
ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en
plannen die directie of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. Er zitten drie teamleden en drie
ouderleden in de MR.
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Aan het einde van dit schooljaar verlaten twee ouders de MR. Wij zijn daarom op zoek naar twee ouders om het
team weer aan te vullen. Heeft u altijd al willen meepraten en mee willen denken met de zaken die op en rond de
school en bestuur gebeuren?
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mailtje te sturen naar daarsen73@gmail.com . Bij meerdere aanmeldingen
zullen we, zoals in de statuten beschreven staat, een verkiezing houden. Meer informatie hierover volgt dan via de
nieuwsbrief of via e-mail.
Daniëlle Aarsen
Voorzitter MR Antoniusschool

Kaarsvet
Groep 8 wil met Kerst weer kaarsen gaan maken. Daarvoor zijn we op zoek naar resten oude kaarsen. Mocht u die
hebben, dan kunt u dit afgeven bij de groepen 8 of bij de leerkracht van uw kind.

Ouderhulp
Kerstkoortje
Op 22 december is het weer zover: kerstdiner op de Antoniusschool. De Ouderraad is op zoek naar enthousiaste
ouders die het kerstkoortje willen versterken dat een rondje maakt langs de klassen. Lijkt dit je leuk om te doen?
Stuur dan een mailtje naar Margriet Zethof via margriet77@kpnmail.nl
Boekenspaarplan
Wij zijn op zoek naar een aantal enthousiastelingen die ons eens in de 5 weken willen assisteren. Op
woensdagochtend van 8.45 uur tot ongeveer 10.45 uur. U mag altijd binnenlopen in de lerarenkamer om informatie
te vragen, of mailen naar boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com.
Overblijfouders
De tussenschoolse opvang is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten! Bent u beschikbaar op maandag, dinsdag of
donderdag van 12.00 tot 13.00 uur? En vindt u kinderen leuk? Dan zijn wij op zoek naar u! Uw kinderen blijven
gratis over als u er bent en er staat een vergoeding tegenover. U kunt contact opnemen met Nouchka voor meer
informatie via mailadres tso.kudelstaart@live.nl

Ouderfeest! (Herhaling)
Om onze samenwerking te vieren en jullie als ouders te bedanken
voor jullie hulp en vertrouwen in de school organiseren wij als
team van leerkrachten een groot feest: Het Ouderfeest! Vrijdag 13
januari van 20:30 uur tot 01:00 toveren wij de speelzalen om tot
discotheek. De band ‘At your Service’ komt heerlijke nummers
spelen en de huis DJ zal zorgen voor goede pauze muziek.
Consumptiemunten worden op de avond zelf verkocht, de
meesters en juffen staan achter de bar. Om een goede inschatting
te maken hoeveel ouders wij kunnen verwachten (momenteel al
meer dan 100 opgaves), vragen wij u op te geven via de website.
U kunt klikken op de afbeelding hiernaast. Tot vrijdag 13 januari!

AntoniusJournaal
Groep 8 heeft weer een nieuw AntoniusJournaal gemaakt. Deze aflevering staat grotendeels in teken van
Sinterklaas. Het AntoniusJournaal is hier te bekijken. Het volgende journaal wordt gemaakt door groep 8c en zal
gaan over Kerst.
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Nieuws uit de kerk
In oktober vierden we de Wereld Missiedag voor de kinderen in de Filippijnen. Er zijn totaal 187 spaarzakjes
ingeleverd, met een inhoud van € 448,19. Wat een mooie opbrengst! Namens de werkgroep en de kinderen in de
Filippijnen hartelijk dank.
Zondag 11 december is er weer een gezinsviering. We steken dan de derde kaars van de
adventskrans aan. De viering begint om 11.00 uur en het kinderkoor zingt.
Toneelspelers en zangers gezocht!
Voor het kerstspel zijn we op zoek naar jongens en meisjes uit groep 6-7-8 die mee willen spelen in het kerstverhaal.
We oefenen op woensdag 14 en 21 december om 13.30 uur in de kerk. Het toneelstuk wordt opgevoerd in de
vieringen op zaterdag 24 december om 17.00 uur én 19.00 uur.
Ook zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te zingen in het koor in deze 2 vieringen. Lekker
meezingen in plaats van stil in de kerk zingen! We repeteren op donderdag 15 december (18.45- 19.30 uur) en
woensdag 21 december om 15.00 uur in de kerk.
Opgeven graag voor zondag 11 december bij juf Mirjam via mirjamubink@hotmail.com
Kerst vieren in de kerk
Wij willen jullie van harte uitnodigen in de RK kerk voor het kerstfeest op zaterdag 24 december.
Om 17.00 uur (deur open om 16.45) hebben de allerkleinste kinderen hun eigen viering: Kindje Wiegen. Door een
aantal kinderen wordt het kerstverhaal gespeeld. Tussendoor zingen we samen met het kinderkoor gezellige
kerstliedjes die jullie allemaal kunnen meezingen. Deze kerstviering zal zo’n 30 minuten duren en er is geen liturgie.
’s Avonds om 19.00 uur (deur open om 18.30 uur) is de kerstnacht gezinsviering voor de grotere
kinderen. In deze viering is wel liturgie en zingt het kinderkoor. Ook in deze viering wordt het
kerstverhaal gespeeld en zingen we veel bekende kerstliedjes.
We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!
Om de kerstboom in de kerk extra te versieren mogen jullie allemaal iets knutselen om erin te
hangen. Neem het mee naar de kerk en als je binnenkomt, mag je het in de grote kerstboom voor
in de kerk hangen.
Overige vieringen in deze tijd in onze kerk:
Kerstconcert: zaterdag 17 december om 19.00 uur
Het dames- en herenkoor en het kinderkoor zingen liedjes om mee te zingen en naar te luisteren. Ook het
orkest van Flora is er weer bij. De toegang is gratis, we vragen een vrijwillige bijdrage in de rode bus voor
de onkosten.
Driekoningen: zondag 8 januari, let op: om 9.30 uur!
Dit is een gezinsviering en het kinderkoor zingt weer.
Groetjes van de gezinsvieringenwerkgroep
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