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Teamnieuws 
Juf Linda is terug van zwangerschapsverlof en gaat aan de slag als specialist (meer)begaafdheid en taalspecialist. 
Ook gaat zij vervangen als dit nodig is. 
Afgelopen maandag hebben we tijdens de studiedag vier leerkrachten (juf José, juf Marilyn, juf Daniëlle en juf 
Marlouke) in het zonnetje gezet omdat ze hun sporen in het onderwijs verdiend hebben. Ze werken inmiddels 
allemaal 25 jaar in het onderwijs en/of 25 jaar bij SKOA. Ze zijn aan het einde van de dag met mooie woorden en 
cadeautjes naar huis gegaan. 
 
Onderzoek van inspectie van het onderwijs 
Dinsdag 25 oktober is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest in het kader van het vierjaarlijks onderzoek 
bestuur en scholen. Ze zijn een paar weken geleden hun onderzoek gestart bij het bestuur van SKOA. Het 
onderzoek bij ons op school bestond uit lesbezoeken, een gesprek met het zorgteam en de directie, een gesprek 
met leerlingen uit de bovenbouw, met ouders en met de GMR. De inspectie wilde onderzoeken hoe wij (en de 
andere twee SKOA scholen) passend onderwijs vormgeven en zij hebben gezien hoe wij dit met grote drive en 
inzet bieden aan al onze leerlingen. Zij hadden hier veel waardering voor. Onze schoolgrootte maakt dat wij veel 
kunnen realiseren en dit komt ook omdat wij de juiste keuzes maken. Een mooi compliment voor iedereen! 
 
Corona 
Er komen meer ziekmeldingen binnen die met corona te maken hebben. Onze vraag is of u wilt aangeven bij de 
telefonische ziekmelding wanneer het om corona gaat. U mag dit zelf in de groepsapp van de klas vermelden. We 
hopen natuurlijk dat we er dit jaar minder mee te maken krijgen dan vorig jaar. Ons doel is om de groepen op een 
verantwoorde manier zoveel mogelijk les te geven. Bij oplopende cijfers ligt er een plan voor onze school klaar.  
 
Parro nieuws 
De berichten in Parro worden goed gelezen door alle ouders. Als school gebruiken wij Parro voor: 

• Het inplannen van 10-minuten gesprekken; 
• Het vragen van hulp van ouders; 
• Het informeren wat er zoal in de klassen gebeurt; 
• Leerkracht - ouder communicatie en andersom. In de app zit onderin een 

spreekwolkje. Als u zelf een gesprek start via Parro wilt u dan beide leerkrachten 
aanklikken? Dan kunnen ze allebei het gesprek volgen. 

Wilt u de ziekmeldingen telefonisch doorgeven tussen 8:00 uur en 8:30 uur? 

Voor u handig om te weten dat wij reageren tijdens onze werktijden en dat de mail nog wel bestaat, maar dat we 
steeds meer zullen gaan overschakelen naar Parro. Deze nieuwsbrief is verstuurd via Parro en mail. De volgende 
Nieuwsbrief komt alleen via Parro en de website. Op de website staat een link naar Parro. 

Tussenrapport 
Donderdag 17 november krijgt groep 3 tot en met 8 het tussenrapport mee. Wilt u ervoor zorgen dat het 
rapportmapje van uw kind weer op school ligt? 
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Broertjes/zusjes aanmelden  
Voor de prognose van het leerlingaantal is het voor ons fijn om te weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. 
Mochten er broertjes/zusjes zijn die nog niet ingeschreven zijn, dan kunt u dit doorgeven bij Jorine. U kunt 
langskomen op elke ochtend behalve vrijdag. Jorine zit in het directiekantoor bij de hoofdingang rechtsaf. Mocht 
u nieuwe ouders kennen, zij zijn altijd welkom voor een rondleiding door de school. Een afspraak maken gaat 
telefonisch en het liefst voordat het kind drie jaar is geworden. 
 
10-minuten gesprekken groep 1 tot en met 8 
De 10-minuten gesprekken zijn verdeeld over de week van 21 tot en met 25 november. We praten dan over het 
welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. In groep 8 praten we ook over het voortgezet 
onderwijs. Via Parro krijgt u een uitnodiging om in te tekenen voor de gesprekken in deze week. Let op dat u 
minimaal 10 minuten ‘looptijd’ tussen de gesprekken plant wanneer u voor meerdere kinderen komt. Er zijn 
diverse entrees open om het gebouw te betreden. De planning is als volgt: 
 
Dinsdag 8 november vanaf 7:00 uur  Ouders met meerdere kinderen op school mogen inschrijven 
Donderdag 10 november vanaf 7:00 uur Alle ouders mogen inschrijven 
Maandag 14 november om 22:00 uur  Inschrijving wordt gesloten 
 
Periodeafsluiting 
Dinsdag 8 en donderdag 10 november zijn de data van de periodeafsluiting. Deze periodeafsluiting is in de 
speelzaal in de school. Alle groepen doen zelf een act. Er zullen vier voorstellingen gegeven worden op deze dagen 
en ze zullen gehouden worden in de speelzaal en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Vanwege de 
ruimte kunnen er niet per kind meerdere mensen komen. We vragen u dan ook terughoudend te zijn in het 
uitnodigen van opa’s, oma’s, oppassen, etc. Hoe leuk het ook is, het moet wel passen. In het voorjaar is de sluiting 
weer in de sporthal.  

  

Dinsdag 8 november 
13.00 uur 

Dinsdag 8 november 
14.00 uur 

Donderdag 10 
november 13.00 uur 

Donderdag 10 
november 14.00 uur 

1/2E 1/2B 1/2A 1/2D 

3A 1/2F 1/2C 1/2G 

4A 3B 3C 4C 

5A 4B 5C 5D 

6A 5B 6C 6D 

7A 6B 7C 7D 

8D 7B 8C 8A 

 8B   
 

 
Het dak 
Het dak van de school is in de afgelopen maanden voor een 
deel vernieuwd. Een hele klus om de zonnepanelen eraf te 
halen, airco’s te verplaatsen en de dakbedekking te 
vervangen tijdens de warme dagen van deze zomer met 
het tekort aan dakdekkers. Maar het is gelukt. De eerste 
flinke regenbuien zijn geweest en er is geen lekkage 
geconstateerd! 
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Terugblik op de Kinderboekenweek 
We zijn de Kinderboekenweek gestart met de kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven die aan de groepen 5 t/m 
8 kwam vertellen over zijn boeken. Hij schrijft spannende boeken en op zijn schouder zat zelfs een vleerhond. Op 
woensdag stonden we met alle groepen buiten om zo met elkaar de Kinderboekenweek al dansend en zingend te 
beginnen. Tijdens de Kinderboekenweek is er veel aandacht besteed aan het thema Gi-Ga-Groen: het thema was 
overal zichtbaar (er kwamen zelfs kunstenaars lesgeven over dit thema in de groepen 3 en 4), de boekenmarkt 
werd goed bezocht, er werd voorgelezen, de kleedjesmarkt met boeken ruilen-kopen was een groot succes en er 
zijn zelfs zilveren en gouden griffels en penselen uitgereikt in de bovenbouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grej of the day  
In een aantal groepen hangen deze posters en die groepen 
werken met “Grej of the day”. Dit betekent letterlijk “Ding van de 
dag”. In het kort;  de leerkracht geeft een Grej of the day raadsel 
aan de kinderen mee die ze thuis met hun ouders bespreken. 
Vervolgens volgt in de klas een microles over het onderwerp. Dit 
filmpje geeft wat meer informatie: 
 https://www.youtube.com/watch?v=J2pqHTvgYWY 
 

 
Sinterklaas 
Over een paar weken komt Sinterklaas weer aan in Nederland en om goed in de stemming te komen heeft de 
OR/Sint commissie hulp nodig bij de inpak/versieravond! Wie wil er donderdagavond 17 november om 19.30uur 
helpen met inpakken en de school versieren? 
Mail dan naar Sintcommissieor@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=J2pqHTvgYWY
mailto:Sintcommissieor@gmail.com
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Studiemomenten team  
Vrijdag 30 september was er  een studiedag voor het team. Op 
de agenda stond als eerste het onderwerp meertaligheid. Er 
komen steeds meer kinderen op school die meerdere talen 
spreken en het is goed om hier kennis van te hebben. Lidy 
Peters heeft een lezing gegeven over dit onderwerp. Verder 
hebben we gekeken naar ons rapport en zijn er lessen 
voorbereid.  
Maandag 24 oktober stond de visie van de school centraal 
tijdens onze tweede studiedag. Vorig schooljaar hebben we 
onze visie en missie onder de loep genomen en afgelopen 
maandag zijn we daar dieper op ingegaan met elkaar.  

Ontruimingsoefeningen 
Elk jaar oefenen we minimaal twee keer wat we moeten doen als het gebouw wordt ontruimd. De eerste keer 
weet iedereen dat het brandalarm afgaat  Het lukte ons drie weken geleden, dankzij onze BHV-ers, om in een 
recordtijd van 2 minuten het gebouw leeg te krijgen. De volgende keer zal de oefening niet bij iedereen bekend 
zijn om zo kijken of het gebouw weer zo snel ontruimd kan worden. 
 
Rabo ClubSupport 
In de vorige nieuwsbrief heeft er een oproep gestaan of u wilt 
stemmen op onze schooltuin. Onze Smikkeltuin heeft het mooie 
bedrag van €1229,55 ontvangen waarmee er weer zaden, planten en 
andere materialen aangeschaft kunnen worden!  
 
De schooltuin is nu zo goed als leeg. Groep 7 heeft flink geoogst en 
in het voorjaar gaat groep 6 aan de slag om de tuin weer te vullen. 
 
Traktaties 
Jarig zijn, wat ontzettend leuk. Trakteren in de groep is ook een feestje. De laatste tijd merken we echter dat 
sommige traktaties, goedbedoeld, heel erg groot en uitgebreid worden. We willen u vragen om het bij de traktatie 
te houden en geen cadeautjes erbij uit te delen.  
 
Nieuws uit de Kerk  
Wereldmissiedag voor de kinderen 
In oktober vierden we Wereldmissiedag voor kinderen. Aan alle kinderen werd gevraagd om mee te sparen voor 
de kinderen in Kibera, die leven in de grootste sloppenwijk van Nairobi ( Kenia). Er werden 192 zakjes ingeleverd, 
met het totale bedrag van €572,64. Iedereen bedankt voor het meesparen!   
 
Vieringen  
Zondag 6 november om 11 uur hebben we weer een gezinsviering in de kerk. Het Thema is dit keer: “Waar je hart 
vol van is”. De komende tijd zal het hart van de kinderen weer vol zijn van de feesten die komen: Sint Maarten, 
Sinterklaas en Kerstmis. We krijgen van alles, maar kunnen wij zelf ook iets geven? Daarover gaan we lezen, zingen 
en bidden. Iedereen is van harte welkom in onze viering!  
 
Sint Maarten vieren in de kerk 
Op vrijdag 11 november is het weer zover.... 
Op school wordt er in ieder geval in groep 1 t/m 4 een lampion gemaakt en op 11 november kun je met je lampion 
naar de kerk komen voor het feest van Sint Maarten. In de kerk gaan Sint Maarten, de bedelaar en de soldaten 
het verhaal van Sint Maarten uitbeelden. De viering begint om 18.30 uur. 
Een koortje van kinderen uit groep 1-2 en 3 zullen de liedjes zingen (de kinderen krijgen hiervoor nog een 
uitnodiging mee)  
Na afloop is er het vuur van Sint Maarten en kunnen de kinderen langs de deuren.  
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We willen u vragen niet in het gangpad te gaan staan, maar in de banken plaats te nemen en i.v.m. de 
brandveiligheid zijn kinderwagens, buggy’s en dergelijke niet toegestaan. We vragen een vrijwillige bijdrage voor 
de gemaakte kosten, deze kunt u doneren in de rode bussen bij de ingang 
Tot de 11e en vergeet je lampion niet!  
 
Eerste Communie 
Op dinsdag 29 november om 20.00 uur is er een informatieavond over de Eerste Communie. De ouders van groep 
4 krijgen hier binnenkort bericht over. 
Zit uw kind in groep 5 t/m 8 en heeft u ook interesse in de Eerste Communie, dan bent u van harte welkom op 
deze informatieavond. De avond vindt plaats in de pastorie naast de RK kerk.  
U kunt zich voor deze avond aanmelden via de mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl 
 
Interview met Jorine Verschueren 
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met (nieuwe) teamleden. Deze keer 
‘The Voice of de Antonius’. Jorine neemt vaak de telefoon op als u belt. 
 
“Ik ben Jorine Verschueren, woon in Kudelstaart met mijn man Casper. Wij hebben een 
dochter van 29 en een zoon van 27 die allebei niet meer thuis wonen. Sinds 2007 heb 
ik de overstap gemaakt van het ROC in Amstelveen naar de administratie op de 
Antoniusschool, waar ik met heel veel plezier werk. Zelfs mijn schoonvader is nog 
meester en directeur van de Antoniusschool geweest, sommige ouders/opa's en oma's 
hebben nog bij hem in de klas gezeten.  Ik ben in de ochtenden aanwezig en ben dan 
druk met: de telefoon (o.a ziekmeldingen van kinderen), mail, inkoop en 
personeelsadministratie. Het is een hele afwisselende baan, geen dag is hetzelfde. Er 
gebeuren regelmatig onverwachte gebeurtenissen het werk is erg lastig te plannen.  De 
coronatijd vond ik echt een vervelende tijd, half thuis en half op school werken in een 
lege school zonder de kinderen dat was echt heel ongezellig. Hopelijk komt dit niet meer terug. Ik hoop dat ik 
nog heel lang een onderdeel van dit team kan blijven.”  
 
 
 


