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Teamnieuws 
Juf Ilse, haar man Dick en broer Sepp verwelkomen hun dochter en zusje Elin in het gezin. Van harte gefeliciteerd!  
Juf Ellen en juf Jacqueline hebben onlangs een jubileum gevierd bij ons op school. Juf Ellen zat 40 jaar in het 
onderwijs en juf Jacqueline zat 25 jaar in het onderwijs!  
 

15 maart (herhaling) 
Er is op 15 maart een landelijke staking uitgeroepen door een aantal vakbonden. De Antoniusschool deelt de zorg 
die de vakbonden uitspreken ten aanzien van het onderwijs in Nederland. Wij realiseren ons dat we met onze school 
in een unieke situatie zitten. Bij zieke collega’s of studerende collega’s kunnen wij de leerkracht vervangen en er 
worden momenteel geen groepen samengevoegd of naar huis gestuurd. Dit gebeurt wel op veel andere scholen. 
Om die reden begrijpen we de acties goed en ondersteunen wij de landelijke acties. Een aantal collega’s zullen hun 
zorgen uiten en gehoor geven aan de stakingsoproep. Dit doen zij door bijvoorbeeld hun stem in Den Haag te laten 
horen. De overige collega’s zullen deze dag het onderwijs verzorgen aan onze Antoniuskinderen. De dag start met 
een actie waarbij een aantal groepen samen les krijgt; samengevoegde groepen zijn helaas een gevolg van het 
lerarentekort. Na een les in de ochtend worden de klassen zoveel als mogelijk ‘normaal’ bediend. De leerkrachten 
die normaal vakdocent, intern begeleider, ict’er, directielid of ondersteuner zijn, hebben op vrijdag 15 maart een 
klas. De school blijft dus open. 
 

10-minuten gesprekken 7 en 12 maart 
Voor de ouders van de groepen 1 tot en met 7 zijn er 10-minuten gesprekken op 7 en 12 maart. U kunt door de 
voordeur bij de hoofdingang naar binnen.  
 

Rapporten  
Op 28 februari heeft uw kind een rapport mee naar huis gekregen. Zoals gebruikelijk zijn daarin ook de resultaten 
van de Cito toetsen te vinden (vanaf groep 3). Bij de kinderen uit de groepen 5 t/m 7 zullen twee grafieken te zien 
zijn voor zowel AVI als DMT (technisch leestoetsen). Dit omdat we vanaf schooljaar 2017-2018 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 8 
overstappen op de nieuwe toetsen. 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 tot de leerkracht van uw kind. 
 

Korfbal, basketbal en atletiek 
De kinderen kunnen zich weer inschrijven voor de volgende toernooien: basketbal voor de groepen 4 t/m 8 
(inschrijven in team van 3) op zaterdag 30 maart, korfbal voor de groepen 3 t/m 8 op woensdagmiddag 17 april 
en atletiek voor de groepen 3 t/m 8 op zaterdag 6 april. Meer info staat op de website van de school. Als er meer 
bekend is over de tijden, teams en het programma dan wordt dit ook op de website geplaatst onder het ‘kopje’ 
sport. 
De sportcommissie 
 

Periodeafsluiting 
Op donderdagmiddag 11 april 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. 
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Nieuwe leden voor de Medezeggenschapsraad gezocht! 
De Medezeggenschapsraad van de Antoniusschool is op zoek naar twee nieuwe enthousiaste ouderleden! 
  
Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?: 
De MR is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over 
belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR leest plannen en besluiten van de directie, het team en het 
schoolbestuur en geeft hierop een reactie waarbij ze rekening houden met de gevolgen voor de kinderen en hun 
ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en 
plannen die directie, team of bestuur wil invoeren, is de toestemming van de MR nodig. In de MR zitten vier 
teamleden en vier ouderleden en we vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar.  
  
Vanwege het vertrek van één ouder en het uitbreiden van het aantal MR leden naar vier per geleding, zijn we op 
zoek naar twee ouders om het team weer aan te vullen.  
Heeft u altijd al willen meepraten en mee willen denken met de zaken die op en rond de school gebeuren? Als u 
geïnteresseerd bent in een plek in de MR, dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar 
leonore@rkantonius.nl voor vrijdag 22 maart 2019. We nodigen u dan uit voor de MR vergadering van 
dinsdagavond 2 april. Dan kunt u kennismaken met de MR leden en bespreken we wat de MR doet. Na deze 
kennismaking horen we graag of u zich ook daadwerkelijk beschikbaar wilt stellen voor de MR. Bij meer dan twee 
aanmeldingen zullen we, zoals in de statuten beschreven staat, een verkiezing houden (zie voor het MR statuut de 
website: http://rkantonius.nl/medezeggenschapsraad/).  
 
De oudergeleding MR: Rene Groen en Renske Peters 
De personeelsgeleding MR: Erica Hermans, José van der Laan, Mariëtte Rijneveld en Leonore Melkert 
 

Terugblik carnaval 
Wat was het weer een feest op de Feesttoeter, zo heette de school namelijk voor een dag. Martijn Buskermolen 
uit groep 8 verzon deze naam. Na een feest buiten waar jeugdprins Aik en jeugdprinses Floor voorop liepen in de 
polonaise, was het binnen een feest. Het spookhuis, de waarzegster, de quiz en het casino; het was weer zeer in 
trek. Alle ouders bedankt voor de medewerking en een extra compliment voor de spookhuisouders, het zag er 
fantastisch uit! Benieuwd? Kijk dan naar deze film over het spookhuis. Beelden van het carnavalsfeest vindt u 
vanaf dinsdag in het Antoniusjournaal op onze website.  
 

Noodnummers (herhaling) 
Mochten wij u als ouder/verzorger niet kunnen bereiken dan is het soms fijn om een ander nummer achter de hand 
te hebben. Dit kan bijvoorbeeld een oma/opa zijn of een oppas. Mochten uw contactgegevens niet compleet zijn 
of niet meer actueel, dan kunt u mailen naar jorine@rkantonius.nl , zij past dit dan aan in de administratie.  
 
 

  

Foto: Foto Atlas (Stefan Pickee) 
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Geef mij maar een prentenboek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen van groep 1 ,2, 3 en 4,  

Dit jaar doen wij als school en 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 ‘Kikker is Kikker’ van Max Veldhuijs 

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  

21 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.  

Inleveren voor 13 maart.  

Rond 5 april zullen de boeken worden uitgeleverd.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam:   ………………………………………………………………………………….  

Groep:   …………………………………..   

Aantal :  ………..  

Lever dit strookje met 2 euro per boek, in een envelop, in bij de meester of juf.  

 
 

Kikker is Kikker  
Kikker kon zwemmen en springen als de beste. 

Maar hij kon niet vliegen, zoals Eend. 

En niet lezen, zoals Haas. 

En geen taarten bakken, zoals Varkentje. 

‘Natuurlijk niet,’ zei Haas. ‘Want jij bent een kikker.  

En wij houden van je zoals je bent.’ 
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