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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de afronding van het huidige schooljaar. De gestelde doelen voor
dit jaar worden geëvalueerd en nieuwe doelen worden opgesteld. De formatie kunt u zoals altijd verwachten op
de algemene ouderavond op 29 juni. Wij hopen daar veel ouders te kunnen vertellen wat wij hebben gedaan en
wat wij gaan doen met de Antoniusschool. We kunnen wel alvast verklappen dat meester Danny volgend jaar de
directie gaat versterken. Hij wordt naast Karin de tweede adjunct.

#POinactie | Prikactie op 27 juni
In de landelijke media is veel aandacht voor de prikactie op dinsdag 27 juni. Het PO-front (Primair Onderwijs) wat
bestaat uit een samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen
roept op tot deze actie. Dit om aandacht te vragen voor de toekomst van het onderwijs. Wij realiseren ons deze
prikactie voor u vervelend kan zijn. Toch hebben we besloten om gehoor te geven aan de oproep. Wij hopen op uw
steun en begrip.
Op dinsdag 27 juni 2017 zullen wij dus de deuren openen om 09:30. De lessen starten om 09:45 uur.
Wij verzoeken u om zelf zorg te dragen voor opvang gedurende dat uur (08:30-09:30 uur). De voorschoolse opvang
organisaties zijn op de hoogte van de actie. Meer informatie is te lezen in de brief die wij onderaan deze Nieuwsbrief
hebben geplaatst.

Rapport
De leerkrachten zijn druk bezig met het maken van het rapport. Wilt u ervoor zorgen dat dit rapport op school is?
Dinsdag 11 juli krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis.

Facultatieve 10 minuten gesprekken groep 3 t/m 7
Op donderdag 13 juli wordt er gelegenheid gegeven om te praten over de voortgang van uw kind. U kunt worden
uitgenodigd door de leerkracht van uw kind of u kunt zelf bij de leerkracht aangeven een gesprek te willen.

Afscheidsavond groep 8
Vrijdagavond 14 juli nemen de drie groepen 8 afscheid van hun basisschoolperiode. De ouders van deze groepen
ontvangen apart informatie over deze avond waar zij naar de musical van groep 8 gaan kijken. De musical is door
de groep 8 leerkrachten helemaal zelf geschreven met input vanuit de kinderen. 82 kinderen staan straks te
schitteren in hun zelfgemaakte musical!

Vossenjacht
Woensdag 19 juli is de jaarlijkse vossenjacht door de wijk Rietlanden. Groep 1/2 zoekt ouders om de groepen te
begeleiden. U kunt zich opgeven door middel van de lijst op het whiteboard bij de groep. Groep 3 en 4 worden
begeleid door de groepen 7 en 8.

Avond vierdaagse
We kunnen terugkijken op een geslaagde vierdaagse. Met prachtig weer werd de laatste wandelavond afgesloten.
Wij bedanken de organisatie en alle groepsleiders voor hun medewerking.
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Algemene ouderavond (herhaling)
Op donderdag 29 juni organiseert de ouderraad de welbekende algemene ouderavond. De avond begint om 20.00
uur en het officiële gedeelte wordt om circa 21.30 uur afgesloten met de traditionele bingo avond! De agenda voor
deze avond is als volgt:
1. Notulen Algemene Ouderavond 30 juni 2016
2. Verslag Ouderraad schooljaar 2016/2017
3. Financieel verslag Ouderraad
4. Verslag Kascontrole commissie
5. Kandidaat voor Kascontrole commissie
6. Boekenspaarplan
7. Verslag MR schooljaar 2016/2017
8. Verslag Team: terugblik schooljaar 2016/2017
9. Verslag Team: vooruitblik schooljaar 2017/2018
10.Rondvraag
Heel graag tot ziens op de ouderavond op 29 juni.
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Danja Willemsen (voorzitter)

Ouderraad
De ouderraad is nog steeds op zoek naar versterking. Tijdens de algemene ouderavond presenteren zij ook hun
nieuwe aanwinsten, hoort u daar bij? Mail naar danjawillemsen@gmail.com

Brief naar aanleiding van de prikactie op dinsdag 27 juni
Beste ouders/verzorgers,
In de landelijke media is veel aandacht voor de prikactie op dinsdag 27 juni. Het PO-front (Primair Onderwijs) wat bestaat uit
een samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen roept op tot deze actie. In
onderstaande brief wordt deze actie toegelicht:
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord via de media: leerkrachten van basisscholen maken
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit
waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben
er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend
zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de
vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze
problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.
Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort
voelen, als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het
prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort
af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl . Elke stem telt.
Op 27 juni 2017 zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Op dezelfde dag vragen we
per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan demissionair
premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het
algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Vriendelijke groet,
het POfront
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Wij realiseren ons deze prikactie voor u vervelend kan zijn. Toch hebben we besloten om gehoor te geven aan de oproep..
Wij hopen op uw steun en begrip.
Op dinsdag 27 juni 2017 zullen wij dus de deuren openen om 09:30 uur. De lessen starten om 09:45 uur. Wij verzoeken u om
zelf zorg te dragen voor opvang gedurende dat uur (08:30-09:30 uur). De voorschoolse opvang organisaties zijn op de hoogte
van de actie.
Met vriendelijke groet,
Team Antonius

Nieuws uit de Kerk | Kinderkoor
Op donderdag 13 juli nemen we afscheid van Ina Brand, die na bijna 20 jaar gaat stoppen met het begeleiden van
het kinderkoor op haar keyboard. We doen dat op ons jaarlijkse tuinconcert in de tuin van de pastorie.
Het lijkt ons leuk om het koor voor deze gelegenheid aan te vullen met alle kinderen die ooit bij het koor hebben
gezongen! We hebben hiervoor 1 repetitie om te oefenen ingepland: donderdag 6 juli van 18.45 tot 19.45 in de
kerk. We hopen dat er veel oud-leden mee komen zingen.
Opgeven kan via: gezinsvieringenkudelstaart@hotmail.com
Uiteraard is ook iedereen van harte welkom om te komen luisteren.
Het tuinconcert begint om 19.00 uur.
De laatste gezinsviering voor de vakantie is op zondag 16 juli. In deze viering zingt het kinderkoor en het begint om
9.30 uur
Werkgroep gezinsvieringen
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