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Teamnieuws
Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat wij een nieuwe collega mogen welkom heten in het Antoniusteam. Juf
Anouk van Egmond zal hier vanaf 1 februari starten. Juf Anouk heeft al ervaring op een andere school en heeft veel
zin om op onze leuke school te gaan werken. Wij wensen haar een fijne tijd toe op de Antoniusschool. Hoe wij
Anouk gaan inzetten leest u hieronder.
Na de Kerstvakantie zijn er enkele wijzigingen in de formatie door zwangerschapsverloven en andere oorzaken. De
betrokken groepen zijn reeds geïnformeerd, hier voor iedereen de informatie.
 Juf Lisa van groep 1/2e gaat een dag minder werken. De woensdag wordt vervangen door meester Roy.
 Juf Ilse van groep 3d gaat op 17 januari met verlof. Zij zal vanaf 1 februari worden vervangen door juf Anouk
van Egmond. Om de periode tussen 17 januari en 1 februari te vullen, gaat juf Suzanne naar groep 3d.
 Juf Sharon H van groep 1/2g gaat op 1 februari met verlof. Zij zal worden vervangen door juf Suzanne en juf
Linda W.
 Juf Suzanne gaat vanaf de kerstvakantie dus naar groep 3d en dan naar groep 1/2g. Op vrijdag deed zij groep
4d, dit zal vanaf de kerstvakantie juf Isabelle worden.

Sinterklaas
De Sinterklaas evenementen zitten erop. We kijken terug op een leuke tijd voor de kinderen. Er kwamen
(rommel)pieten op school en op 5 december reed Sint op een trekker het schoolplein op. Het werd weer een
onvergetelijke dag. Het SinterklaasJournaal, gemaakt door groep 8, is te bekijken op de website.

Kerst
Donderdagavond 20 december is er een kerstdiner in alle
klassen. 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 20 december 's ochtends al
hun eigen bord, beker en bestek mee. Het eten mag donderdag
20 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.
Klik op de afbeelding voor onze kerstgroet
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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.
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 21 december kijken de kinderen op school naar een voorstelling over het kerstverhaal. 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 7 januari, verwachten wij iedereen weer fris en
fruitig terug op school.
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!
Het Antoniusteam
Klik hier voor onze kerstkaart

Nieuws uit de Kerk | Kerst
Op maandag 24 december wordt er Kerst gevierd met kinderen in de kerk. Ook dit jaar hebben de allerkleinste
kinderen hun eigen viering: Kindje Wiegen om 17.00 uur. Door een aantal kinderen wordt het kerstverhaal
nagespeeld. Dit jaar gaan we met de tijdmachine terug naar de geboorte van Jezus. Tussendoor zingen we bekende
kerstliedjes. Deze kerstviering zal zo’n 30 minuten duren en er is geen liturgie (deur open om 16.45 uur).
’s Avonds om 19.00 uur is de kerstgezinsviering voor de grotere kinderen (deur open om 18.30 uur). In deze viering
is wel liturgie en zingt het kinderkoor. Ook in deze viering wordt het kerstverhaal gespeeld.
We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!
* Ga je naar de kerk met kerst, maar heb je geen zin om een uur stil te zitten? Zit je in groep 4 t/m 8: Kom ook lekker
meezingen in het koor in de kerstviering! De repetities zijn op donderdag 20 december 18.45-19.00 uur en zaterdag
22 december om 15.00-16.00 uur.
* Ook toneelspelers kunnen zich nog aanmelden tot woensdag a.s. bij mirjamubink@hotmail.com We oefenen:
woensdag 12 dec. om 12.15 uur op school en zaterdag 22 december van 14.00-16.00 uur in de kerk.
Om de kerstboom in de kerk extra te versieren mogen jullie allemaal iets knutselen om erin te hangen.
Neem het mee naar de kerk en als je binnenkomt, mag je het gelijk in de grote kerstboom voor in de kerk
hangen.

Driekoningen viering
Op zondag 6 januari vieren we dat de drie koningen aankomen bij de stal. In deze viering zingt het kinderkoor samen
met het dames- en herenkoor. Aanvang: 11.00 uur
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