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Beste ouders en kinderen,
Wij willen jullie allemaal een bijzonder leerzaam en fijn 2017 wensen! We hebben veel leuke reacties gekregen op
de digitale kerstvideo die wij verzonden. Bedankt voor de reacties, erg leuk!

Teamnieuws
Juf Ilse gaat met zwangerschapsverlof op 27 januari. Groep 3d van juf Ilse wordt vanaf dat moment gedaan door juf
Sonja.
Juf Jolanda Pouw geeft 25 jaar les bij de stichting. Van harte gefeliciteerd! Donderdag werd zij in het zonnetje gezet
door het team.

Carnaval
Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school! De kinderen krijgen volgende week een briefje mee waarop zij
zelf een carnavalsnaam mogen bedenken voor de school. Het ingevulde briefje mag ingeleverd worden in de
carnavalshoed die bij de hoofdingang staat.
Natuurlijk is er voor deze dag weer veel hulp nodig (tot 12.00 uur)! Opgave is mogelijk via de site. Als er op de site
‘bericht verzonden’ staat, is de aanmelding verzonden. Er volgt geen bevestigingsmail. In de week van 6 februari
krijgt u een brief waarop staat waar u bent ingedeeld. Uiteraard mogen de hulpouders ook verkleed, maar het moet
niet. Graag tot dan!
Voor groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 12.00 uur. Voor groep 5 t/m 8 geldt dat alle kinderen overblijven en dat de
dag eindigt om 14.00 uur. Alle kinderen mogen gewoon eten & drinken meenemen voor in de pauze om 10.15 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen ook eten & drinken mee voor het overblijven.
De dag begint op de normale tijd in de klas. Ouders mogen blijven kijken op de aangegeven plekken op het
schoolplein. Om 08.50 is de opening op het schoolplein en wordt de nieuwe naam van de school onthuld door onze
eigen jeugdprins Lars en jeugdprinses Roos. Hierna kan het feest echt gaan beginnen.

Klik hier om gelijk aan te geven dat u helpt bij het carnavalsfeest
Sport | Volleybaltoernooi
Op 4 februari wordt er in de Proosdijhal gespeeld op het schoolvolleybaltoernooi. Groep 4 tot en met 8 kunnen zich
opgeven voor 16 januari. Meer informatie en opgeven op deze pagina.

A-Factor
Wellicht herinneren de oudere kinderen de A-Factor nog. Voor de jonge kinderen zal dit een nieuw evenement zijn.
De A-Factor is een talentenjacht voor de hele Antoniusschool. Jong en oud mag meedoen. Laat je eigen talent zien.
Ben jij goed in zingen, dansen, rappen, eenwieleren, turnen, hooghouden, goochelen, jongleren, jodelen, gitaar of
een ander instrument spelen of wat anders? Geef je op en doe mee! Laat je talenten zien op het podium van de
Antoniusschool in een spetterende act van maximaal 3 minuten. De vorige edities in 2010 en 2012 waren een groot
succes. Filmpjes van toen zijn nog terug te zien op de website. Meer informatie en de precieze datum zal binnenkort
volgen…
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Terugblik Sinterklaas en Kerst
Wat hebben we weer geweldige feesten met elkaar beleefd. Op 2 december kreeg Sinterklaas een lift van de politie.
Sinterklaas was even op het bureau om een piet op te halen. Na het gezellige Sinterklaasfeest werd de school in
Kerstsfeer gehuld. Tijdens het kerstdiner was het weer gezellig eten in de klassen en in de speelzaal werd er aan de
ouders gedacht. Groep 8 verkocht kaarsen voor Serious Request en haalde 508 euro op, er werd zelfs verkocht bij
de supermarkt! Groep 8 voerde vrijdag de kerstmusical ‘De Beste Wensen’ op. In vier voorstellingen lieten zij de
kerstgedachte aan alle kinderen zien. Alle ouders die zich hebben ingezet om deze feesten tot een succes te maken,
willen wij van harte bedanken voor hun inzet.

AntoniusJournaal
Groep 8 heeft weer een nieuw AntoniusJournaal gemaakt. Deze aflevering staat grotendeels in teken van de Kerst
en het nieuwe jaar. Het AntoniusJournaal is hier te bekijken.

Ouderfeest aanstaande vrijdag! (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! Aanstaande 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. Er hebben zich meer
dan 200 mensen aangemeld, alle huidige ouders zijn (ook
zonder aanmelding) van harte welkom. Tot vrijdag 13
januari!

Klik op de afbeelding om u op te geven als carnavalshulp. Alaaf!
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