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Beste ouders en kinderen,
In deze Nieuwsbrief veel informatie over sporten, privacy en evenementen. Eerst belangrijk nieuws over 14 maart.

Staking 14 maart
Na de prikactie en de twee landelijke stakingsdagen in 2017 hebben de vakbonden een nieuwe staking op woensdag
14 maart 2018 aangekondigd. Het gaat om twee eisen: meer middelen om de werkdruk te verlagen en meer
financiële waardering (de salarissen staan al jaren op hetzelfde niveau en ondertussen zo’n 20% lager dan de
salarissen van de collega’s in het voortgezet onderwijs).
Bij ons op school kunnen we door de gezamenlijke inspanning zorgen voor een sfeer waarin het prettig werken is.
Door de positieve opstelling en instelling kunnen we eventuele knelpunten oplossen. Als voorbeeld: maandag 5
februari waren er o.a. door ziekte 9 collega’s afwezig, maar we hebben geen klas naar huis gestuurd! Zo kunnen wij
voorkomen dat kinderen thuis zitten door intern met leerkrachten te schuiven. Een mogelijkheid die andere scholen
vaak niet hebben.
Dat neemt niet weg dat we ons zorgen maken, bij veel scholen staat het water tot aan de lippen, met name omdat
er een tekort is aan leerkrachten. Dat probleem zullen wij wellicht ook krijgen dus ondersteunen een aantal
collega’s de actie van het front: ‘PO in actie’. Verschillende collega’s gaan op 14 maart naar de manifestatie in
Amsterdam om duidelijk te maken dat ze zich zorgen maken. Zij staken die dag en worden niet uitbetaald.
Aangezien er dusdanig veel collega’s willen staken, kunnen wij woensdag 14 maart geen onderwijs aan uw kind
geven. Uw kind is die dag dus vrij.
Nu het dilemma: het middel staken raakt de kinderen en u als ouder. Dat vinden we, zoals eerder aangegeven,
lastig. Samen zoeken we als Antoniusschool naar een alternatief. Wij geven natuurlijk de ruimte aan de collega’s
die willen staken. Wij vragen hiervoor uw begrip, maar willen ook tegemoetkomen aan de vraag van ouders voor
opvang van hun kind(eren). Met de collega’s die op school zijn, vangen wij de kinderen op die wel naar school
komen. Er zal die dag voor die kinderen een alternatief programma zijn. We geven geen onderwijs.
Om een inventarisatie te hebben van aantallen, willen wij graag van u weten als uw kind(eren) naar school
komt/komen. Wilt u dit z.s.m. maar voor 9 maart aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren) via de mail?
Naast de opvang van de kinderen die naar school komen, zullen de collega’s die op school zijn, werkzaamheden
verrichten die ons onderwijs ten goede komt.
De eisen van de gezamenlijke vakbonden en actiegroepen zijn helder; minder werkdruk en meer loon. Voor het
eerste aspect hebben we van de minister een toezegging dat er voor onze school €65.000 beschikbaar komt in
schooljaar 2018-2019. Ons inziens kan de werkdruk verlaagd worden door meer ‘handen in de klas’ en daar wrikt
het wel: we zijn bang dat nog een paar duizend andere scholen ook aan deze oplossing denken. Dat maakt het voor
ons als school ook steeds lastiger om vacatures op te vullen.
Vriendelijke groet,
Team Antonius

Tafeltjesavond 13 en 15 maart
De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 7 hebben de indeling rond voor de tafeltjesavonden/middagen. U
ontvangt voor de voorjaarsvakantie de indeling voor de gesprekken.
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Rapporten
Op 8 maart krijgt uw kind weer een rapport mee naar huis. Zoals gebruikelijk zijn daarin ook de resultaten van de
Cito toetsen te vinden. Bij de kinderen uit de groepen 4 t/m 6 zullen echter twee grafieken te zien zijn voor zowel
AVI als DMT (technisch leestoetsen). Dit omdat we voor de groepen 3 t/m 6 zijn overgestapt op de vernieuwde
toetsen van AVI en DMT. Omdat de computer dit ziet als aparte toets, krijgt deze een eigen tabel en grafiek. De
normering van de oude en de vernieuwde toetsen is gelijk. Volgend jaar zullen ook de groepen 7 overstappen op
de nieuwe toetsen en het jaar erop de groepen 8. Voor meer informatie over de normering, het lezen van de Cito
LVS grafieken en een uitleg bij het rapport, willen wij u graag verwijzen naar het document voorin het rapport.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich altijd wenden naar de leerkracht van uw kind.

Informatiebeveiliging en privacywetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De Antoniusschool voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vernieuwde beleidsplan Informatiebeveiliging en privacy. Wij
publiceren dit beleidsplan zodra dit mogelijk is op de website.

Sportactiviteiten
Van sporten kunnen we op de Antoniusschool geen genoeg van krijgen. Momenteel is het genieten met de
medailles op de Olympische Spelen. We kunnen zelf voor de medailles gaan op verschillende sporttoernooien. Al is
meedoen natuurlijk belangrijker dan winnen. Hieronder een overzicht van de komende sporttoernooien.
Badminton
Atletiek
Korfbal
Minivoetbal

groep 6 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8

zaterdag 17 maart
zaterdag 7 april
woensdag 18 april
maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni

opgeven voor 5 maart
opgeven voor 15 maart
opgeven voor 12 maart
opgave voor 15 maart

Naast sporters zoeken we ook begeleiding. Coaches bij de verschillende toernooien en hulpouders bij de
limonadestand tijdens minivoetbal zijn van harte welkom.

Periodeafsluiting
Op donderdagmiddag 29 maart is de tweede periodeafsluiting van dit jaar. De zaal gaat om 13:05 uur open en de
voorstelling in de Proosdijhal zal duren van 13:40 tot 14:40 uur. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Zeepkistenrace
De opgave voor de zeepkistenrace loopt inmiddels. Op dinsdagmiddag 10 april gaan de zeepkisten langs de Madame
Curiestraat naar beneden. Het is de bedoeling dat je met de zeepkist zo ver mogelijk komt. We gaan natuurlijk ook
kijken naar de originaliteit en we meten de snelheid. Langs het parcours staan alle kinderen jou aan te moedigen!
Tijdens de vorige editie gingen er 25 karren de ‘klucht’ af. Wil jij ook? Ga dan snel aan de slag en geef je online op!
Kijk ook op de website voor een mooi promofilmpje. Je mag zelf een helm meenemen en anders hebben wij genoeg.
De opgave sluit op 1 april.

Sportdag ouderhulp
Op vrijdag 20 april gaan wij de sport- en speldag organiseren. De groepen 1/2 zijn bezig van 9:00 tot 12:00 uur. De
groepen 3 tot en met 8 zijn bezig van 9:00 tot 14:15 uur. Daarna voetbalt groep 8 nog tegen de leerkrachten.
Uw hulp voor deze sportdag is onmisbaar! Geef u daarom op voor een van onderstaande activiteiten. Als er staat
bericht verzonden dan is uw aanmelding binnen. Op woensdag 11 april krijgt u een boekje met de indeling en uitleg
voor deze dag.
We zoeken nog een hoop hulp. Klik hier om u op te geven voor de hulp tijdens sportdag.
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Terugblik carnaval
Voor een dag heette de Antoniusschool
niet de Antoniusschool, maar de
PiPaPolonaiseschool. En in polonaise
(‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent…’)
begon deze dag. Met alle verklede juffen
en meesters en de Raad van elf voorop.
Onder begeleiding van jeugdprins Stephan
en jeugdprinses Eva liep iedereen de
polonaise mee op het schoolplein.
Nagenieten kan met foto’s op de website.
Alle ouders en speciaal de spookhuisouders, heel hartelijk bedankt voor jullie
hulp!

(Herhaling) 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.
Ondanks de populariteit van de serie ‘De Luizenmoeder’ zoeken wij toch nog iemand voor deze, in onze ogen, zeer
belangrijke taak. Opgeven voor deze taak kan via Linda op het mailadres: lindadogger@hotmail.com

Nieuws uit de Kerk | Eerste communie
De datum voor de eerste communie is bekend. 15 april is de Eerste Communieviering om 11:00 uur in de katholieke
kerk in Kudelstaart. Tien kinderen van de Antoniusschool doen hun eerste communie.

Bijlage | Geef mij maar een prentenboek
In de bijlage meer informatie over de actie geef mij maar een prentenboek 2018.
Fijne voorjaarsvakantie!
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Beste ouders en kinderen van groep 1 ,2, 3 en 4,
Dit jaar doen wij als school en als Boekenspaarplan mee met de actie ‘Ik wil een Prentenboek’. ‘Ik wil een Prentenboek’ is een
initiatief van de landelijke boekhandels. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met mooie boeken. Ieder jaar kiest de
boekhandel een nieuw boek.
Dit jaar gaat het om ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van Sam Mc Bartney en Anita Jeram.
Tijdens de actieperiode is het mogelijk dit boek aan te schaffen voor maar
€ 2,00. Het boek moet van te voren worden besteld. Lever daarom voor
23 maart onderstaand strookje met € 2.00 per boek 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, dit boek bestellen. Het boek is dan ook niet via het
boekenspaarplan voor deze prijs te bestellen.
Rond 3 april zullen de boeken worden uitgeleverd.

Raad eens hoeveel ik van je hou
'Grote Haas, kom eens hier met je oren. Ik moet je iets héél belangrijks vertellen. Raad eens hoeveel ik van je hou?'
Hazeltje en Grote Haas willen elkaar graag laten zien hoeveel ze van elkaar houden. Telkens als Hazeltje iets bedacht
heeft, doet Grote Haas daar nog een schepje bovenop.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam: ………………………………………………………………………………….
Groep: …………………………………..
Aantal : ………..
Lever dit strookje met 2 euro per boek, in een envelop, in bij de meester of juf.
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