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Tafeltjesavond
Op dinsdag 20 november en op donderdag 22 november bent u welkom op de 10 minuten gesprekken voor de
groepen 1 tot en met 7. We praten dan over het welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. Voor
groep 8 zijn de gesprekken op dinsdag 13 november en donderdag 15 november. Deze gesprekken gaan over het
welzijn en over het voortgezet onderwijs. Mocht u een duidelijke voorkeur hebben voor de dinsdag of de donderdag
dan kunt u dit tot 1 november via de e-mail aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Tussenrapport
Het tussenrapport krijgt groep 3 tot en met groep 7 mee op donderdag 15 november. Groep 8 krijgt het op maandag
12 november mee. Dit tussenrapport mag u houden, het rapportboekje mag terug naar school, wellicht al tijdens
de tafeltjesavond.

Schoolfotograaf
Voor de herfstvakantie zijn de kinderen op de
schoolfoto geweest. De foto’s zijn binnenkort
online te bestellen. Uw kind krijgt een kaartje
mee met een inlogcode voor de digitale
omgeving.

Terugblik P-Week
We kijken terug op een mooie week waarin
wij Peter hebben bedankt. Een schoolreis,
pannenkoeken eten, de onthulling van het
Meester Peterplein, Peter die de klassen
rond
mocht,
de
speciale
Peters
Periodeafsluiting en Peters Party. De foto’s
van de Periodeafsluiting komen binnenkort
online.

Terugblik studiemoment
Tijdens de P-week volgde het Antoniusteam op
de woensdagmiddag een training over de
Gelukskoffers. Deze methode voor sociale
vaardigheid en het gelukkig zijn van het kind
wordt gebruikt in de groepen 3, 6 en 8.

Overzicht Jaarplan staat online
De doelen die wij als team hebben gesteld
noteren wij in een Jaarplan. Deze doelen komen voort uit het Schoolplan 2015-2019, uit onderzoeken die zijn
gedaan of uit teamvergaderingen. Een beknopt overzicht van deze doelen is gepubliceerd op de website of leest u
hier. Zo weet u ook aan welke doelen wij werken. Op de algemene ouderavond blikken wij terug op deze doelen.
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Sinterklaas | Inpakavond
Het duurt nog even voordat Sinterklaas weer ons land bereikt, maar de voorbereidingen vanuit school en de
ouderraad zijn alweer in volle gang. Natuurlijk kan de Sint ook dit jaar weer een helpend handje gebruiken om de
school mooi te versieren en de presentjes van mooi inpakpapier te voorzien. Het is altijd een erg gezellige avond
en vele handen maken licht werk.
Deze inpak- en versier avond vindt plaats in de lerarenkamer van onze school op maandagavond 26 november.
Vanaf 18:45 uur staat koffie, thee en lekkers klaar en om 19:00 uur gaan we van start. De verwachting is dat we
rond 21:30 uur klaar zijn en dan is er nog de gelegenheid voor een drankje, frisje, sapje na.
Wij hopen dat er ongeveer 30 ouders kunnen helpen deze avond. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
swartjes1@me.com Fijn dat wij ongetwijfeld weer op jullie hulp mogen rekenen! Tip: neem een eigen schaar mee.
Namens de OR Sint Commissie
Brenda, Ilona, Jannie, Saskia, Ilona en Wieke

Boeken plastificeren
Aangezien we weer een aantal nieuwe boeken hebben aangeschaft voor de Kinderboekenweek zijn wij op zoek
naar ouders die mee willen helpen om de boeken te plastificeren zodat ze lang netjes blijven. Dit kan op school
maar u kunt er ook een aantal meenemen om het thuis te doen. U kunt zich aanmelden bij marilyn@rkantonius.nl.

Goede doelen | Doppen voor KNGF Geleidehonden
Groep 5 is op dierendag begonnen met het sparen van plastic doppen. Dit doen zij voor KNGF Geleidehonden. KNGF
krijgt namelijk geld voor de plastic doppen. Met dat geld kunnen zij puppy's opleiden tot geleidehond. Heeft u thuis
harde (!) plastic doppen? Dan zou groep 5 het erg leuk vinden als jullie mee zouden sparen. Graag schoon inleveren
in de doos bij groep 5d.

Nieuws uit de Kerk | Opbrengst Wereldmissiedag voor de kinderen in Ethiopië
Voor de kinderen in Ethiopië hebben jullie in totaal het mooie bedrag van €635,14 bij elkaar gespaard! Namens de
kinderen in Ethiopië heel hartelijk dank!

Nieuws uit de Kerk | De 10 geboden
Je hebt er vast weleens van gehoord. In de D.O.P. viering (Mirjam en Ingrid gaan samen voor, zonder pastor) van 4
november gaan we wat meer horen over het gebod: “Heb uw naaste lief”. Wat dat is en wat dat betekent hoor je
allemaal dan. We zingen, luisteren, bidden en vertellen. We kunnen alvast wel verklappen dat dit gebod makkelijker
te volgen is als je de roze bril opzet. Als je alles en iedereen van de positieve kant bekijkt wordt ‘houden van’ veel
makkelijker. Kun jij misschien een roze bril meenemen? Eentje van papier kan ook. Plak of schrijf daar maar wat
mooie, leuke, vrolijke, fijne, lieve dingen op. We zijn benieuwd. We zien jullie allemaal graag op 4 november om
11.00 uur in de kerk.
Werkgroep gezinsviering

Nieuws uit de Kerk | Sint Maarten
Op zondag 11 november is het weer zo ver, dan komen we met onze lampionnen naar de R.K. kerk voor het feest
van Sint Maarten. Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en een koortje van kinderen uit de groepen 1 en 2
zullen de liedjes zingen. Ook de bedelaar, Sint Maarten en zijn soldaten zullen er weer zijn. Na afloop zal het
Show en Jachthoornkorps door de kerk lopen en daarna gaan wij in optocht naar het vuur van Sint Maarten. De
voorstelling begint om 18.30 uur en duurt max. 30 minuten. Om deze activiteit te kunnen organiseren vragen wij
een vrijwillige bijdrage, hiervoor staan rode melkbussen bij de ingang. Tot de 11e en vergeet je lampion niet!
PS Houdt de gangpaden vrij. Wandelwagens en dergelijke zijn niet toegestaan. Dat is tenslotte veel veiliger voor
het Jachthoornkorps.
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