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Beste ouders, 
In deze nieuwsbrief informatie over Kerst en het team. Na de persconferentie van dinsdag hebben we alle zeilen 
bij moeten zetten om alles goed te organiseren. We proberen te kijken wat er nog wel kan en zijn blij dat we dit 
jaar nog Kerst kunnen vieren. Een speciaal woord van dank aan de Ouderraad die veel werk verricht voor ons. We 
volgen de richtlijnen vanuit de overheid en dit doen we nu al meer dan 1,5 jaar. We hebben contact met ouders 
die zich zorgen maken over deze richtlijnen. U zult begrijpen dat wij soms te maken hebben met uitersten. We 
respecteren iedereen zijn mening en proberen zelf zo neutraal mogelijk te zijn. Iedere ouder wil het beste voor 
zijn/haar kind. Wij hopen dat we door deze korte onderbreking snel weer volle klassen hebben zodat de 
leerkrachten zich kunnen concentreren op hetgeen waar zij echt goed in zijn; lesgeven. Voor hen is het een grote 
opgave om de kinderen in de klas les te geven en tevens de kinderen die thuis zitten te bedienen. Petje af voor het 
hele team dat zich ontzettend flexibel opstelt en zich 100 procent inzet voor het beste onderwijs. 
Voor nu wensen wij jullie fijne dagen met elkaar. Laten we elkaar blijven opzoeken als er wat is. In 2022: Meer 
contact en minder afstand!  
Eric 
 
Teamnieuws 
Na de kerstvakantie zullen bijna alle juffen die nog met verlof zijn weer starten op school. Hieronder een selectie 
van de Antoniusbaby’s die zijn geboren.  

 
Aangezien de collega’s terugkomen van hun verlof, verschuift er (zoals aangekondigd) wat in de formatie. We 
zetten ze voor u hieronder op een rij: 
 

• 1/2c: maandag/dinsdag juf Anouk i.p.v. juf Edith; 

• 1/2d: woensdag/donderdag/vrijdag juf Jitte i.p.v. juf Maartje; 

• 3d: maandag/dinsdag juf Sharon H. i.p.v. juf Romy; 

• 5a: juf Lichelle gaat 4 dagen werken, op donderdag is juf Simone in de groep; 

• 6a: juf Monique en juf Megan ruilen van werkdagen; 

• 6c: Meester Kay gaat 4 dagen werken, op maandag is juf Simone in de groep; 

• 7b: Woensdag/donderdag/vrijdag is juf Tamara er i.p.v. juf Megan; 

• 7c: Juf Karin gaat 4 dagen werken, op woensdag loopt juf Demi haar eindstage; 

• 8a: Juf Romy blijft de rest van het schooljaar op vrijdag in de groep; 

• 8c: Juf Iris vervangt juf Patricia.  

• De gymlessen van meester Mathijs op vrijdag worden vanaf januari gegeven door juf Simone. Meester 
Mathijs zal vanaf dan weerbaarheidstraining geven aan groep 8.  

• De muzieklessen worden weer door juf Maartje gegeven i.p.v. muzikale filmpjes. 
Over de vervangingen van de juffen die nog met verlof zullen gaan, informeren wij u te zijner tijd.  
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Corona 
In de brief van 15 december bent u geïnformeerd over de gevolgen voor de school naar aanleiding van de 
persconferentie van 14 december. Hieronder nog in het kort de maatregelen. Voor een toelichting verwijzen wij 
u naar de brief. 

• School is vanaf maandag 20 december gesloten; 

• Er is noodopvang voor ouders in een vitaal beroep, zie brief; 

• Er is geen onderwijsaanbod. 
De kinderen vanaf groep 3 krijgen een leesboek naar keuze mee van school. We willen dat de kinderen veel lezen 
en stimuleren dit door een boek mee te geven (we gaan ervan uit dat zij hier voorzichtig mee omgaan). Verder 
zijn de online omgevingen open om naar eigen inzicht te werken. Morgen werken we aan de Antonius Thuis pagina 
met de links naar deze online omgeving. 
 
Kerst 
Kerst zal dit jaar vanwege corona op een andere manier gevierd worden dan we gewend zijn. In plaats van een 
kerstdiner op donderdagavond houden we een kerstontbijt op vrijdagochtend 17 december. We denken dat dit 
ook deze keer een heel mooi alternatief is en maken er op deze manier een gezellige kerstviering van. De kinderen 
mogen op hun Kerstbest of in een foute kersttrui naar school. Het ontbijt zal door de ouderraad worden 
verzorgd. Het wordt betaald uit de reserves van de ouderraad (bedankt alle ouders!). Alle kinderen nemen op 
donderdag 16 december alvast een bord, beker en mes mee. Van 9.30 uur tot 10.00 uur presenteren we een Kerst 
Quiz via livestream naar alle kinderen. Deze doen de kinderen dan in het eigen lokaal met de eigen groep. Helaas 
moeten we opnieuw het kerstcafé voor de 
ouders aan ons voorbij laten gaan.  
 
Terugblik Sinterklaas 
Vrijdag 3 december hebben wij op school 
genoten van een gezellig Sinterklaasfeest. De 
Sint en zijn Pieten kwamen aan op het plein in 
een boot en het feest kon beginnen. Groep 
1/2 en de groepen 3 en 4 hebben een leuke 
Sintviering in de speelzaal gehad en de 
groepen 5 t/m 8 hebben prachtige surprises 
uitgepakt. Het was weer een geslaagd 
Sinterklaasfeest. Op de website staat een 
filmpje van deze dag. 
 
 
 
 
Nieuws uit de kerk | Kerst vieren met de kinderen 
Helaas kan de kerk door de Corona maatregelen geen kerstnachtviering organiseren voor de gezinnen. Ook het 
Kindje Wiegen voor de kleinere kinderen kan helaas niet doorgaan. We zijn blij dat we voor de gezinnen toch een 
Kerstgezinsviering kunnen organiseren.  
Dit is op zondag 26 december, Tweede Kerstdag, om 11 uur. In deze viering zingt het kinderkoor en zal het 
kerstverhaal uitgespeeld worden. 
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, kaarten kunt u reserveren via stjangeboortesecretariaat@live.nl  
Ook is het mogelijk om de viering live via onderstaande link te bekijken. Deze link is tot 4 weken na kerst nog te 
bekijken, dus kijkt u wanneer het u uitkomt. 

Streamlink 26-12-2021 
 

Sinterklaas komt aan op school. Foto: Stefan Pickee 

https://youtu.be/NEq2tVcwZpQ
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Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!  

Het Antoniusteam 
 
 

 

 


