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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Meester Louis Bakker gaat per 1 januari 2018 na 39,5 jaar Antoniusschool (40,5 jaar onderwijs) voor drie jaar
gebruik maken van de levensloopregeling. Hij blijft dan nog wel aan school verbonden, maar zal in de klassen niet
zoveel meer te zien zijn. De rest van dit schooljaar zal hij nog een aantal dagen op school zijn om in te vallen bij
collega’s.

Staking 12 december
In nieuwsbrief 4 hadden we het aangekondigd: een mogelijk landelijke staking in het primair onderwijs. Zoals
verwacht hebben de bonden de staking vandaag uitgeroepen.
Een groot deel van het team doet mee aan de staking. Dat betekent dat dinsdag 12 december de school gesloten
is voor de kinderen.
De gevoelens in het team zijn dubbel. We willen allemaal dat er ook in de toekomst goed onderwijs gegeven moet
kunnen worden. Daarvoor zijn goede leerkrachten een voorwaarde en om het beroep aantrekkelijk te houden is
(financiële) waardering belangrijk. Maar we vinden het ook heel belangrijk om de kinderen nu te bieden wat ze
nodig hebben en we vinden het een voorwaarde dat we dat samen met u, de ouders, doen.
Met een dag staken hopen wij een signaal af te kunnen geven om een goede toekomst te kunnen garanderen voor
toekomstige kinderen. Wij realiseren dat onze huidige kinderen die dag niet bediend worden door ons en daarom
vinden wij allemaal een staking een lastig middel.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker
niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons om de toekomst van uw en onze kinderen.

Kerst
Donderdagavond 21 december is er een kerstdiner in alle klassen. In alle groepen wordt het kerstdiner geserveerd.
Kinderen en ouders gaan thuis aan het werk om iets te bakken / braden / koken. Dit wordt die avond op school
afgeleverd.
Om te voorkomen dat er te veel wordt gemaakt, wordt er vooraf geïnventariseerd. Bij de groepen 1 t/m 3 kunt u
op een lijst aangeven welke bijdrage u kunt leveren voor het kerstdiner. Deze lijst hangt op het informatiebord bij
de klas van uw kind.
In de groepen 4 t/m 8 bespreekt de leerkracht met de kinderen wie wat meeneemt. U kunt dus vast met uw kind
overleggen wat hij of zij mee zou kunnen nemen. Ieder kind draagt zo zijn steentje bij aan het diner.
De kinderen brengen op donderdag 21 december 's ochtends al hun eigen bord, beker en bestek mee. Het eten
mag donderdag 21 december om 17.15 uur in de klassen gebracht worden, waarna het diner om 17.30 uur begint.
Het is de bedoeling dat het eten direct op de tafel gezet kan worden, daarom vragen wij u warm eten thuis al op te
warmen en in porties te snijden.
Vanaf 17.15 uur is er voor de ouders gelegenheid om gezellig van een glaasje glühwein, warme chocolademelk of
van een kopje snert te genieten in de speelzaal. Dit wordt u aangeboden door de ouderraad.
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Om 18.45 uur is het kerstdiner in de groepen 1/2 afgelopen. Om 19.00 uur mogen de kinderen in de groepen 3 t/m
8 weer opgehaald worden in de groepen. Heeft u kinderen bij groep 1/2 en een hogere groep? Graag verzoeken wij
u om uw kind(eren) op te halen via de buitendeuren. Vergeet na afloop niet uw borden en schalen weer mee te
nemen.
Vrijdagochtend 22 december kijken de kinderen op school naar een kerstvoorstelling. Dit wordt opgevoerd door
leerlingen uit de groepen 8. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en kunnen dan na een leuke ochtend de
kerstvakantie inluiden. In het nieuwe jaar, op 8 januari, verwachten wij iedereen weer fris en fruitig terug op school.

Terugblik Sinterklaas
Op 1 december had de Sint tijd om onze
school te bezoeken. Met de segway van het
dagverblijf kwam hij samen met de
hoofdpiet en opa piet aan bij de
Antoniusschool. Opa piet was zijn
wandelstok kwijt en die waren de andere 6
pieten gaan zoeken op het dak van de
Antoniusschool. Daar was het best glad!
Gelukkig had groep 1/2 de wandelstok al
gevonden. Het werd een groot feest in de
school. Groep 6, 7 en 8 met prachtige
surprises en de groepen 1 tot en met 5 met
een topfeest in de gymzaal. Foto’s kunt u
hier vinden.

Overblijven pilot groep 7 en 8
Om de drukte op het plein te verspreiden zijn wij begonnen met een pilot overblijven in groep 7 en 8. De kinderen
gaan eerst naar buiten om te kunnen spelen en eten daarna in de klas. Een overblijfkracht zal toezicht houden. We
evalueren deze test met de leerkrachten, overblijfouders en kinderen om te kijken of dit een verbetering is.

AntoniusJournaal
Wellicht heeft u het al gezien? Het eigen AntoniusJournaal is terug. Groep 8c maakte eind november een journaal
over de schoolse zaken en groep 8b heeft een Sinterklaasjournaal gemaakt. Beide afleveringen zijn online te
bekijken op www.rkantonius.nl Groep 8a gaat het volgende AntoniusJournaal maken.
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