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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
In de vorige Nieuwsbrief konden wij al melden dat er twee nieuwe Antoniusbaby’s bij waren gekomen. Ook juf
Tanja en Michel zijn de gelukkige ouders geworden van Tijn. Veel geluk in de ark, familie Rutten!
Het AntoniusTeam is uitgebreid met juf Marlous Speksnijder. Juf Marlous rondt momenteel haar Pabo af en gaat
ons helpen met het geven van ondersteuning. Van harte welkom!

Tafeltjesavond 13 en 15 maart
Voor de groepen 1 tot en met 7 is er op dinsdag 13 en op donderdag 15 maart een tafeltjesavond gepland. Wilt u
voor 4 februari bij de leerkracht van uw kind(eren) aangeven als u een datum niet beschikbaar bent? Sommige
leerkrachten gaan ’s middags al starten met de gesprekken. Mocht dit zo zijn, dan informeren zij u zelf in een email.

Nieuws uit de groepen
Binnen de groepen gebeurt er veel. Zo is groep 1/2 druk liedjes van Annie M.G. Schmidt aan het instuderen voor
hun bezoek aan het concertgebouw. Groep 3 is bezig met het aanleren van de laatste letters en zij gaan in maart
ook naar het concertgebouw. Bij groep 4 wordt er nu hard gewerkt, het winkelproject is afgerond. Groep 5 heeft
onlangs een leuk Zweeds renspel gedaan (foto’s op de website). Groep 6 typt momenteel de blaren op hun vingers
en gaan binnenkort starten met de Gelukskoffers. De groepen 7 en 8 starten binnenkort met talentenmiddagen
waar elk kind een talent van zichzelf gaat ontwikkelen. Groep 8 is druk bezig met het kiezen van een voortgezet
onderwijsschool en de politie komt binnenkort langs voor het interessante EPJO project over keuzes maken. Altijd
leuk om te kijken op de klassensites van de groepen via www.rkantonius.nl

Vakantierooster 2018-2019
Hierbij het vakantierooster voor het volgende schooljaar.
herfstvakantie
22-10-2018
kerstvakantie
24-12-2018
voorjaarsvakantie
18-02-2019
goede vrijdag en Pasen
19-04-2019
meivakantie
23-04-2019
Pinksteren
10-06-2019
zomervakantie
15-07-2019

26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
23-08-2019

Oproep coördinator luizencontrole:
Helaas heeft Linda Dogger, onze huidige coördinator van de luizencontroles, aangegeven te gaan stoppen met
deze taak. Daarom deze oproep; welke ouder wil ons helpen bij de coördinatie van de luizencontroles?
Als coördinator ben je contactpersoon voor zowel de ouders die de luizencontroles uitvoeren als voor de
leerkrachten die vragen hebben. Ook zorgt de coördinator ervoor dat de materialen die nodig zijn voor de
luizencontroles worden ingekocht. Opgeven voor deze taak kan via Linda op het mailadres:
lindadogger@hotmail.com
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Oproep overblijfkrachten
Kinderopvang Snoopy regelt de overblijf op de Antoniusschool in Kudelstaart. Vindt u het leuk om met kinderen te
werken? Kunt u bekers drinken open draaien, helpen met de jasjes aantrekken, liedjes zingen en luisteren naar
kinderen van 4 / 5 jaar?
Dan zijn wij op zoek naar u!
De werktijd is van 12.00 tot 13.00 uur op de Antoniusschool en u ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Heeft u zin en tijd om ons te helpen, neemt u dan contact op met Nouchka Schweiger, overblijfcoördinator via
tso.kudelstaart@live.nl of bel naar 0297-328838.

Goede doelen | Groep 8
Groep 8 heeft tijdens de kerstperiode kaarsen gemaakt en verkocht voor een goed doel. Hiermee hebben ze
€408,30 opgehaald. Dit is gedoneerd aan de Cliniclowns. We willen iedereen bedanken die kaarsvet voor ons
heeft gespaard.

Carnaval (herhaling)
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. De opgegeven hulpouders ontvangen deze week verdere informatie
over de hulp. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Noodoproep Avondvierdaagse
Zoals jullie misschien reeds in de krant en op facebook hebben gelezen is de Stichting Avondvierdaagse Kudelstaart
op zoek naar nieuwe leden. De laatste jaren heeft de stichting met veel plezier en energie nieuw leven in het
evenement geblazen. Met als resultaat een oer-gezellig evenement wat op een geweldige manier afgesloten wordt
op het schoolplein van de Rietpluim; Een erehaag van (groot)ouders en vrienden onder begeleiding van de muziek
van leerling DJ’s van House of Beats.
Helaas heeft een aantal leden van de organisatie afscheid genomen. En om het dit evenement te kunnen blijven
organiseren is de stichting nu naarstig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen
steken.
Heb je zin om te helpen in de voorbereiding: zoals regelen van vergunningen, maken van routes, zorgen voor de
medailles, regelen van verkeersregelaars, organiseren van het “eindfeest bij de scholen” en nog veel meer…
Of heb je meer interesse om te helpen tijdens de 4daags: Zoals uitgifte loopkaarten, regelen van het verkeer,
klaarzetten van de medailles op de laatste dag en wat er nog meer bij komt kijken.
Kortom: Vind je het leuk om je voor al die honderden wandelende kinderen in te zetten en kun je 6 avonden per
jaar van jouw vrije tijd missen? Of wil je best één avond tijdens de avondvierdaagse helpen? Meld je dan snel aan.
Mail ons: avondvierdaagsekudelstaart@gmail.com
Indien het ons niet lukt om voor 22 februari 2018 de organisatie met voldoende vrijwilligers uit te breiden, dan zijn
wij helaas genoodzaakt te stoppen met de organisatie van dit o zo leuke evenement.
Met vriendelijke groeten van de Stichting Avondvierdaagse Kudelstaart.
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