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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Het nieuwe schooljaar is gestart onder stralend zomerweer. Het team stond te popelen om de kinderen weer verder
te begeleiden. De leerkrachten zijn weer vol energie en gaan met behulp van een nieuwe methode voor taal en
rekenen (lees hier meer informatie) en veel vernieuwingen op ICT gebied (34 laptops, 8 nieuwe touchscreens, 60
nieuwe iPads) het beste onderwijs geven.
De weg naar school is verbeterd en we merken dat de meeste leerlingen ook binnen de school hun weg hebben
gevonden. Bijna alle kinderen en ouders gaan buitenom naar de groepen, we gaan er van uit dat binnen korte tijd
iedereen weer buitenom naar de groep gaat. Heel veel kinderen komen op de fiets naar school, let er nog even op
dat je altijd binnen de blauwe lijnen parkeert.
Meester Ron en Maike zijn in de vakantie de
trotse ouders geworden van Jara. Van harte
gefeliciteerd!
Op de laatste dag van de vakantie hebben
wij met alle collega’s en aanhang gevierd
dat meester André en meester Peter 40 jaar
werken in het onderwijs. Meesters:
gefeliciteerd!

Groep 6 werkt met laptops voor rekenen, begrijpend lezen en typeles

Meester André en meester Peter

Openingsviering
Op donderdag 8 september is de schoolviering in de kerk. We openen dan het jaar met een viering in het thema
‘De Ark van Noach’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd om mee te vieren. In onderstaand schema kunt u vinden
welke groepen er op welke tijd gaan.
9.30 uur:
1/2a – 1/2b – 1/2i – 3b – 4c – 5b – 7c – 8c
10.00 uur:
1/2c – 1/2d – 3c - 4d - 5c – 6a – 8a
10.30 uur:
1/2e – 1/2f – 3d – 4a – 5a – 6c – 7a
11.00 uur:
1/2g – 1/2h – 3a – 4b – 5d – 6b – 7b – 8b
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Informatieavond
Maandag 12 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende
schooljaar. Om zoveel mogelijk ouders een kans te geven om informatie te krijgen, hebben we twee aanvangstijden.
Voor de groepen 1/2, 5 en 7 is de aanvangstijd 19.30 uur. Om 20.15 uur is er pauze en de mogelijkheid om een
kopje koffie of thee te nuttigen in de speelzalen beneden. Om 20.30 uur wordt er uitleg gegeven in de groepen 3,
4, 6 en 8.

Bezoekuur ouders
Donderdag 29 september bent u vanaf 8:45 tot 10:15 uur van harte welkom in de klassen te komen kijken. Meer
informatie volgt van de leerkrachten.

Klassenlijsten
Wij krijgen op school regelmatig de vraag of de klassenlijsten gekopieerd mogen worden. Dit willen we doen, maar
dan is er toestemming nodig van u. Indien u bezwaar hebt kunt u dat doorgeven aan de leerkracht of aan de
administratie en dan zullen we het telefoonnummer van uw kind van de lijst verwijderen. Bij een wijziging van de
contactgegevens kunt u dit doorgeven aan Jorine via jorine@rkantonius.nl. Jorine past dit dan aan in de
administratie.

Privacy
Van allerlei activiteiten maken we foto’s en filmpjes, dit zetten we op de site zodat u er van mee kunt genieten. We
letten er op dat er geen compromitterende beelden opkomen. Indien u vindt dat er helemaal niets van uw kind op
de site mag, kunt u dat aangeven bij de leerkracht en/of administratie.

Hoofdluis
De eerste weken na de vakantie zal er in elke groep een hoofdluiscontrole plaatsvinden. Na de vakantie is het
verstandig om ook thuis even extra alert te zijn. Indien u zelf luizen constateert, geef het even door aan de
leerkracht, dan kan de groep extra gecontroleerd worden.
Voor de juiste behandelwijze van hoofdluis verwijzen wij u naar de site van het RIVM.
Een beknopte versie van de informatie op deze site kunt u binnenkort vinden in onze nieuwe schoolgids op de
website.

Nieuwe website
U heeft het vast al gezien; de website
is compleet vernieuwd. De website is
nu mobiel goed te bekijken en de
klassenwebsites vallen nu onder de
hoofdwebsite wat een groot voordeel
met zich meebrengt, u kunt sneller
van de ene groep naar de andere. Op
de website vindt u het Jaarrooster,
nieuwsbrieven
en
belangrijke
documenten. De opgave voor
sportevenementen verloopt via de
website. U kunt zich abonneren op de
hoofdwebsite en klassenwebsites. U
krijgt dan een mail als er een nieuw
bericht is gepost. Zo mist u niks uit de
klassen.

Plastificeerouders
Door de nieuwe methodes hebben wij een hoop boeken te plastificeren. Wij zoeken ouders die dit willen doen.
Graag opgeven bij marilyn@rkantonius.nl
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Heelys en wheelies
Veel lezers zullen niet weten waar dit over gaat, maar het gaat over de schoenen met wieltjes op de hak. Deze
schoenen mogen de kinderen alleen aan buiten de school.

OR zoekt penningmeester!
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten samen met de leerkrachten die het onderwijs voor de kinderen (nog)
aantrekkelijker maken, waaronder het sinterklaasfeest, het kerstfeest en carnaval. Ook organiseert de OR de
algemene ouderavond en verschillende sportactiviteiten zoals de sportdag, de avondvierdaagse en het minivoetbal.
De OR komt eens per maand bij elkaar om te vergaderen.
Wij zoeken versterking; een nieuwe penningmeester!
De penningmeester maakt onder meer de begroting, factureert de ouderbijdrage en is uiteraard bij alle
vergaderingen aanwezig. Heb je interesse of vragen? Dan horen we dat graag. Spreek één van de huidige OR leden
aan, of neem even telefonisch contact op.
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Danja Willemsen, voorzitter
danjawillemsen@gmail.com of 06-2450 3659

Het Antonius Team heeft er weer zin in!
Voor de complete formatie klikt u hier
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