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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Meggie is begonnen met werken op de Antoniusschool. Juf Meggie zal de vervangings- en ondersteuningstaken
van juf Sonja overnemen (juf Sonja doet nu groep 3d).
Meester Kay gaat zijn eindstage lopen op onze
school. Vorig jaar heeft Kay al stage gelopen bij
meester Danny in groep 6. Hij zal op maandag en
dinsdag lesgeven aan groep 3a. Juf Anouk
ondersteunt op deze dagen de groepen 3. Van
harte welkom Kay en Meggie!

Schoolgids
De compleet vernieuwde schoolgids staat online.
De schoolgids is nu weer up to date en mobiel
gemakkelijk te bekijken. Het is een leuk geheel
geworden om te lezen, mede door de geweldige
foto’s die zijn gemaakt door Stefan Pickee van Atlas
Fotografie. Klik op de afbeelding om de schoolgids
te lezen. U vindt de schoolgids op de website onder ‘Documenten’.

Rapporten en 10 minuten gesprekken
Op donderdag 2 maart krijgt groep 2 tot en met 8 hun eerste rapport mee naar huis. Heeft u er al voor gezorgd dat
het rapport weer op school is? Op dinsdag 7 maart en donderdag 9 maart zijn er 10 minuten gesprekken voor de
groepen 1 tot en met 7. Als u een avond niet kan, mag u dit via de e-mail voor 10 februari doorgeven aan de
leerkracht(en) van uw kind.

Sport | Volleybaltoernooi
Op 4 februari wordt er in de Proosdijhal gespeeld op het schoolvolleybaltoernooi. Er doen vier teams mee van de
Antoniusschool. Het programma en de indelingen staan op de site.
De data van de overige sporttoernooien vindt u natuurlijk op onze website.

Carnaval
Zoals u weet vieren wij 17 februari carnaval op de Antoniusschool. In de vorige nieuwsbrief hebben wij al een
oproep gedaan voor hulpouders. Hier hebben zich al een aantal mensen voor opgegeven, maar we komen nu nog
zo’n 38 ouders tekort! Opa's, oma's, ooms en tantes zijn ook van harte welkom om te komen helpen!
Zonder voldoende hulp kan dit feest niet plaats vinden…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 13 februari krijgt u een brief waarop staat waar u bent ingedeeld. Uiteraard mogen de hulpouders ook verkleed,
maar het moet niet.
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Continurooster voor de bovenbouw tijdens carnaval
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.
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.
Fotohoek groep 5 en 6
Groep 5 en 6 zijn op zoek naar boa’s, pruiken, brillen, hoedjes, kettingen en andere gekkigheden voor de fotohoek.
Heeft u wat liggen waar u van af moet, dan kunt u dit inleveren bij een van de leerkrachten van groep 5 of 6.

Boekenspaarplan
Op woensdag 15 februari is er geen boekenspaarplan. Op woensdag 1 maart gaan we weer verder met sparen.

Plastificeren
Wij zoeken ouders die ons willen helpen met het plastificeren van nieuwe
(methode)boeken. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
marilyn@rkantonius.nl

Ouderfeest
Het is al even geleden, maar we kijken met een goed gevoel terug op het
Ouderfeest. De band At Your Service zorgde voor een geweldig optreden
en veel ouders en leerkrachten hebben genoten van een geweldige avond.

Nieuws uit de kerk
Zondag 5 maart stellen de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen zich voor in de kerk. De viering
begint om 9:30 uur en in deze gezinsviering zingt het kinderkoor.

Klik hier om gelijk aan te geven dat u helpt bij het carnavalsfeest
Klik hier om de schoolgids te lezen
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