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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Lenneke en Ruud zijn trotse ouders geworden van Linde op 3 januari. Van harte gefeliciteerd!
Juf Miriam en Martijn hebben op 6 januari Joep mogen verwelkomen in hun gezin. Ook jullie heel veel geluk!
Juf Irene kwam ook met mooi nieuws want samen met haar vriend Sidney verwachten zij een kleintje. Van harte!
Juf Linda Wolzak-Kraan is momenteel uit de roulatie als groepsleerkracht. De werkzaamheden die zij zal gaan
verrichten zijn groeps-ondersteunende werkzaamheden. Juf Nikita zal tot het einde van het schooljaar groep 5d
gaan doen. Door deze oplossing hebben wij intern moeten schuiven. Meester André gaat samen met juf Linda Mäki
groep 5a doen.
Juf Anouk gaat een dag minder werken en juf Caren zal groep 3d op de woensdagen gaan doen vanaf februari.

Carnaval
Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school! De dag begint op de normale tijd in de klas en om 8:50 uur staan
de kinderen buiten voor de opening. Ouders mogen blijven kijken achter de hekken van het kleuterplein en de
opvang. Voor groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 12.00 uur. Alle kinderen mogen gewoon eten en drinken meenemen
voor 10.15 uur. Voor groep 5 t/m 8 geldt dat alle kinderen overblijven en de dag eindigt om 14.00 uur. De kinderen
van groep 5 t/m 8 nemen ook eten en drinken mee voor het overblijven. Om 08.50 uur is de opening op het
schoolplein en wordt de nieuwe naam van de school onthuld door onze eigen jeugdprins Stephan en jeugdprinses
Eva. Hierna kan het feest echt gaan beginnen. Natuurlijk is er voor deze dag weer veel hulp nodig (tot 12.00 uur)!
Opgave is mogelijk via de site of de link onderaan dit stukje. U kunt hier een voorkeur opgeven bij welke groep u
graag wilt helpen.
Als er op de site ‘bericht verzonden’ staat, is de aanmelding verzonden. Er volgt geen bevestigingsmail. In de week
van 29 januari krijgt u een brief waarop staat waar u bent ingedeeld. Uiteraard mogen de ouders ook verkleed,
maar het moet niet. Graag tot dan!

Meld u hier gelijk aan als ouderhulp voor carnaval
Nieuwe jeugdhulpverlener
Sinds vorig schooljaar is er op elke basisschool een dagdeel een jeugdhulpverlener aanwezig vanuit de gemeente.
Op onze school is dat Maaike Taekema, zij zal op donderdagochtend op de Antoniusschool zijn. Wat haar
werkzaamheden inhouden, vertelt zij in deze brief.

Meester Louis bedankt!
De vrijdag voor de kerstvakantie hebben we uitgebreid afscheid genomen van meester Louis. Met een boek,
cadeaus en een prachtig lied van de groepen 7 en 8. De kinderen hadden zelf ook nog een mooie herinnering
gemaakt. Binnenkort in het AntoniusJournaal de beelden.
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Zeepkistenrace
Op de jaarkalender stond het
al aangekondigd, 10 april
organiseren wij voor de derde
maal een Antoniusschool
Zeepkistenrace. Vorige keer
gingen er in 2013 maar liefst
25 karren de Madame
Curiestraat af. Het was een
gigantisch spektakel. Kinderen
maken zelf een kar en gaan
dan zo mooi, zo snel of zo
origineel
mogelijk
naar
beneden. We verheugen ons
nu al weer op de creativiteit en
het plezier van de kinderen. Ga
dus snel aan de slag om een
eigen zeepkist te maken.
Een archieffoto uit 2013. De kinderen in het publiek zitten nu in groep 8!

Buurtboekenkast in Kudelstaart
Na het verdwijnen van de bibliotheek in Kudelstaart is er een nieuw initiatief ontstaan; de Buurtboekenkast. Wat
dit inhoudt, leest u hier.

Geef mij maar een boek!
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de actie ‘Geef mij maar een boek!’. Ditmaal kunnen de kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8 het boek ‘Ronja de roversdochter’ voor 2 euro bestellen. Meer informatie onderaan de
Nieuwsbrief.
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Bijlage | Geef mij maar een boek!
Beste ouders en kinderen van groep 5, 6, 7 en 8,
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de actie ‘Geef Mij Maar Een Boek’. Geef Mij Maar Een Boek is een
initiatief van de landelijke boekhandels. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met ‘de kroonjuwelen van
de Nederlandse jeugdliteratuur’. Ieder jaar kiest de boekhandel een nieuw boek. Vorig jaar werd ‘Achtste-groepers
huilen niet’ uitgekozen.
Het jeugdboek van 2018 is ‘Ronja de roversdochter’ van Astrid Lindgren.
Tijdens de actieperiode is het mogelijk dit boek (in paperback met full-colour
omslag) aan te schaffen voor maar € 2,00. Het boek moet van te voren worden
besteld. Lever daarom voor 19 januari onderstaand strookje met € 2.00 in bij
de leerkracht van uw kind in een gesloten envelop.
Deze actie gaat buiten het boekenspaarplan om en dus kunnen ook kinderen
die niet aan het boekenspaarplan meedoen. Het boek is dan ook niet via het
boekenspaarplan voor deze prijs te bestellen.

Ronja de roversdochter
In Ronja’s geboortenacht splijt een bliksemschicht de roversburcht van haar
vader in tweeën. De rovers blijven er gewoon wonen, en Ronja groeit op in de
burcht, en het grote bos eromheen. Op een dag ontdekt ze dat de aartsvijand van

Rond 9 februari 2018 zullen de
boeken worden uitgeleverd.

haar vader, Borka, met zijn roversbende in het andere deel van de burcht
getrokken is. Ze sluit vriendschap met zijn zoon Birk, en als hun vaders daar
kwaad om zijn, lopen ze weg en gaan ze samen in een grot in het bos wonen. Daar
hebben ze een heerlijke zomer, maar waar moeten ze in de winter wonen? Het wordt
steeds kouder…

Dit boek werd bekroond met een Zilveren Griffel
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Naam: ………………………………………………………………………………….
Groep: …………………………………..
Aantal : ………..
Lever dit strookje met 2 euro per boek in een envelop in bij de meester of juf.
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