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Beste ouders en kinderen,

Buitenom
Heel veel ouders houden zich aan de afspraken maar toch doen wij een vriendelijk verzoek om ’s ochtends de
buitentrappen en gangen te gebruiken in plaats van de binnentrap. Zo houden we de school veilig en rustig.
Bedankt!

Week van de Mediawijsheid en groep 8 in het Jeugdjournaal
In de groepen 5 tot en met 8 wordt deze week (18
november – 25 november) veel aandacht besteed
aan Mediawijsheid. De groepen 5 en 6 krijgen les
over reclame op internet, jouw online identiteit en
veilig internetten. In de groepen 7 en 8 wordt
Mediamasters gevolgd en wordt er aandacht
besteed aan cyberpesten, social media en
WhatsApp gebruik. Het Jeugdjournaal was vrijdag
18 november in groep 8a om aandacht te besteden
aan Mediawijsheid. De les ging over het beoordelen
van nieuwsberichten, was het nep of echt? Klik op
de foto om het filmpje terug te kijken. Op de site
van 8a staan foto’s van ‘de Making of’.

Sinterklaas
Woensdag 23 november organiseert de Ouderraad de Sinterklaas-wandeltocht. De inschrijving hiervoor is
inmiddels gesloten.
Vrijdag 2 december komen Sinterklaas en de pieten bij ons op school. De kinderen mogen die ochtend dan eerst
gewoon naar de eigen klas. De groepen 6, 7 en 8
nemen de gemaakte surprise in een vuilniszak met
naam mee naar hun klas en leveren deze voor
schooltijd in.
Rond 8:45 uur gaan we dan met z’n allen naar
buiten en wachten de Sint bij de hoofdingang op.
Aan de ouders die de aankomst van de Sint af willen
wachten, willen wij vragen om het plein tussen
onze school en het kinderdagverblijf en de uitgang
van het plein vrij te houden, zodat de kinderen hier
kunnen staan en de Sint veilig kan aankomen. Graag
geen fietsen enz. naast het kleuterplein plaatsen.
De ouders mogen plaats nemen op het kleuterplein
en op het plein van Solidoe.
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Na de aankomst gaan alle kinderen weer met hun juf of meester naar binnen om daar verder feest te vieren. De
groepen 1/2 en de groepen 3-4-5 hebben een feest met de Sint. De Sint gaat natuurlijk ook nog even kijken bij de
groepen 6 t/m 8. De onderbouw is om 12:00 uur vrij, de bovenbouw heeft een continurooster tot 14:00 uur. De
bovenbouw neemt dus eten en drinken mee voor tussen de middag.

Kerst
Sint is nog maar nét in het land en toch wordt er ook al gedacht aan de activiteiten rondom het kerstfeest. Ook dit
jaar zullen wij met de kinderen een kerstdiner houden. Dit zal plaatsvinden op donderdag 22 december tussen
17.30 uur en 19.00 uur. Op vrijdagochtend 23 december kijken de kinderen op school naar een voorstelling,
opgevoerd door kinderen uit de groepen 8. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Meer informatie over deze
dagen volgt nog.

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.

Ouderfeest!
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, vragen wij u op
te geven via de website. U kunt klikken op de afbeelding hiernaast.
Tot vrijdag 13 januari!

Boekenspaarplan
We hebben als boekenspaarplancommissie weer een paar drukke weken achter de rug. Het was ook erg gezellig
met de moeders en tegenwoordig ook vaders. Helaas voor ons hebben een aantal moeders moeten afhaken wegens
een nieuwe baan of studie. Wij zijn dus op zoek naar nog 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

Goede doel
Groep 3 en 4 hebben zich dit schooljaar weer ingezet voor een goed
doel. Groep 3 heeft een sponsorloop gedaan en groep 4 heeft
zelfgemaakte producten verkocht. Samen hebben zij rond de 2000
euro opgehaald voor de Noorkaap Challenge van 3FM Serious
Request in samenwerking met het Rode Kruis, die dit jaar in het
teken staat van “jonge kinderen met een longziekte”. Wij zijn trots
op onze toppers van groep 3 en 4!
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Inschrijven
Het is voor de prognose van de Antoniuschool het fijnst als wij weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten.
Broertjes, zusjes of andere kinderen vanaf 2 jaar mogen alvast worden ingeschreven op de school. Elke ochtend zit
Jorine klaar voor nieuwe aanmeldingen. U bent van harte welkom.

Op de website
Op de website van de Antoniusschool kunt u lezen wat er gebeurt in de school en in de klassen. Alle groepen hebben
hun eigen pagina die wordt bijgehouden door de leerkracht van de groep. Zo ziet u bijvoorbeeld dat groep 1/2 naar
de bibliotheek gaat, dat groep 3 een sponsorloop heeft gehouden, dat groep 4 naar de winkels is geweest, dat
groep 5 naar het bos is geweest, dat groep 6 een creacircuit is begonnen, dat groep 7 en 8 naar de IFTF
bloemenbeurs zijn geweest en dat groep 8 aan een challenge meedoet. Het is zeker de moeite waard om regelmatig
de site te bezoeken.

AntoniusJournaal
Groep 8 heeft weer een mooi AntoniusJournaal gemaakt. In dit journaal verslag van activiteiten en leuke interviews.
U krijgt een kijkje in de klassen. Het AntoniusJournaal is hier te bekijken. Het volgende journaal wordt gemaakt door
groep 8a en zal na de Sinterklaastijd verschijnen.

Schoolfotograaf
Vergeet u niet om de schoolfoto’s online te bestellen? Via deze website kan dit.

Niet vergeten: Geef u op voor het ouderfeest!
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