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Beste ouders, 
Waar we vorig jaar nog in spanning zaten over maatregelen en sluitingen lijkt het er op dat we dit jaar ‘gewoon’ 
Kerst kunnen vieren met elkaar. Een tijd waarin we met de klassen stilstaan bij het kerstverhaal en samen het feest 
vieren. We doen dit door een kerstdiner te organiseren in alle groepen. Wij nodigen jullie als ouders van harte uit 
in het ‘Kerstcafé’ in de speelzalen waar onze ouderraad soep en drinken heeft geregeld. Ik sloot vorig jaar de 
Nieuwsbrief af met de woorden meer contact en minder afstand. Het is fijn te zien dat jullie de school goed weten 
te vinden. Fijn dat we gesprekken weer fysiek kunnen voeren en dat er bij een kerst knutselcircuit genoeg ouders 
zijn die ons helpen. Dankjewel voor jullie vertrouwen en al jullie hulp in de school. 
Op vrijdag kijken de kinderen naar het kerstverhaal en dan staat de vakantie voor de deur. Wij wensen jullie fijne 
dagen. Geniet ervan. 
Eric 
 
Teamnieuws 
Na de kerstvakantie komen juf Daphne en juf Lichelle weer terug van zwangerschapsverlof. Juf Daphne gaat haar 
taak als rekenspecialist uitvoeren en beide leerkrachten gaan in de vervanging en ondersteuning. Verder vinden 
we het leuk om te vertellen dat Meester Stefan Woerdeman weer terug bij ons op school komt na de 
Kerstvakantie. Na een kort avontuur op een andere school zijn wij blij hem weer welkom te mogen heten in het 
Antoniusteam. Ook meester Stefan gaat in diverse klassen invallen en leerlingen ondersteunen.  
 

Kerst  
Donderdagavond 22 december is er eindelijk weer een kerstdiner in alle 
klassen. Kinderen en ouders worden uitgenodigd om thuis aan het werk 
te gaan om hiervoor iets te bakken/braden/koken. Om te voorkomen dat 
er te veel wordt gemaakt, wordt er vooraf geïnventariseerd wie wat 
maakt. 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 wil meenemen. Wilt u met uw kind overleggen 
wat hij of zij mee zou kunnen nemen? Ieder kind draagt zo zijn steentje 
bij aan het Kerstdiner.  
De kinderen nemen op donderdag 22 december 's ochtends al hun eigen 
bord, beker en bestek mee. Als er soep wordt gegeten brengen zij ook 
een eigen soepkom mee. Het eten mag donderdag 22 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.  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 23 december hebben de kinderen in hun eigen klas nog een kerstprogramma en gaan ze 
in de speelzaal naar het Kerstspel kijken. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en kunnen dan na 
een leuke ochtend de kerstvakantie inluiden.  
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Kerst café  
Komt u ook naar ons Kerstcafé op donderdagavond 22 december als u uw kind naar 
het kerstdiner heeft gebracht? De speelzaal wordt door de OR omgedoopt tot Het 
Antoniuskerstcafé en daar staat de glühwein en erwtensoep klaar voor iedereen die 
het gezellig vindt om binnen te lopen. Het Kerstcafé gaat om 17.15 uur open. 
 
 
 
 

Terugblik Sinterklaas 
Wat een feest was het op vrijdag 2 december! Nadat iedereen zich buiten had verzameld op het Meester 
Peterplein zat de sfeer er gelijk goed in. Er kwam een postbestelauto aanrijden met Sinterklaas erin. Achterin 
zaten maar liefst 16 pieten! Na een groot zing- en dansfestijn werd het feest voortgezet in de school. De groepen 
1 t/m 4 mochten om de beurt in de gymzaal bij Sinterklaas komen en in de groepen 5 t/m 8 werden er prachtige 
surprises uitgepakt. 
Op onze website is een compilatie van deze dag te zien. 

 
Studiemomenten team  
Dinsdag 24 januari staat er weer een studiedag op de agenda. Wij gaan deze dag o.a. gebruiken voor visie, 
wereldoriëntatie en logopedie. Alle leerlingen zijn die dag vrij. Het jaarrooster kunt u vinden op de website. 
 
Overzicht jaarplan  
Dit schooljaar werken wij aan verschillende doelen. Zo werken wij aan gedrag, woordenschat en meertaligheid. 
We doen nog meer. Mocht u nieuwsgierig zijn aan welke doelen we dit schooljaar werken, dan kunt u dit lezen in 
het document ‘overzicht jaarplan’ op de website.  
 
Website/Engels 
Er is een nieuw tabblad op onze website te vinden. Anderstalige ouders kunnen nu ook informatie over onze 
school in het Engels vinden. Het aantal meertalige kinderen op onze school neemt toe en het is belangrijk dat ook 
deze ouders de informatie kunnen lezen om te zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen. 
  
Eigenwijzr 
Op school monitoren wij het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen. Dit is belangrijk omdat dit de basis is 
voor ieder kind om zich te kunnen ontwikkelen. In de groepen 5 t/m 8 zijn er daarom na de herfstvakantie 
vragenlijsten uitgezet met behulp van onze nieuwe methode Eigenwijzr. Deze methode helpt ons om alles in kaart 
te brengen en zo inzicht te krijgen op kind-, groeps- en schoolniveau en waar nodig met leerkrachten, kinderen 
(en ouders) in gesprek te gaan. 
 

https://rkantonius.nl/
https://rkantonius.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrooster-2022-2023-concept-2.pdf
https://rkantonius.nl/sample-page/
https://rkantonius.nl/wp-content/uploads/2022/12/Overzicht-Jaarplan-2022-2023.pdf
https://rkantonius.nl/english-information/
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Pub QUIZ 
Twee jaar geleden stond deze avond al helemaal in de planning, maar toen kwam de 
toespraak van Mark Rutte; de boel moest dicht… We pakken hem nu weer uit de kast; De 
Antonius Pubquiz! Een gezellige avond op vrijdag 24 maart. Om 20:00 uur starten we de 
quiz. We testen deze avond in meerdere rondes uw kennis op verschillende gebieden. 
Natuurlijk voor de gezelligheid.  
 
U kunt zich individueel opgeven of in teams van maximaal 6 personen met natúúrlijk een 
flitsende teamnaam. Consumpties zijn deze avond voor uw eigen rekening. Opgeven kan via 
www.rkantonius.nl/pubquiz  
 
Gezond klimaat in de klas 
Een gezond klimaat in de klas vinden we belangrijk. We hebben sinds kort nieuwe CO2-meters in elke klas 
geïnstalleerd om zo de luchtkwaliteit te monitoren en indien nodig actie te ondernemen.  
  
Nieuws uit de Kerk | Kerst vieren in de kerk met kinderen: 

Zaterdag 24 december Ook dit jaar hebben we weer het Kindje Wiegen om 17.00 
uur. Door een aantal kinderen wordt er een kerstverhaal nagespeeld. Dit jaar 
gaat ster Twinkel de weg wijzen naar de stal. Tussendoor zingen we bekende 
kerstliedjes. Deze kerstviering zal zo’n 30 minuten duren en er is geen liturgie. 
(Deur open : 16.45 u) 
 
’s Avonds om 19.00 uur is de kerstnachtgezinsviering (deur open om 18.30 uur) 
In deze viering is wel liturgie en zingt het kinderkoor. Ook in deze viering wordt 

het kerstspel gespeeld. We hopen jullie allemaal te zien op de 24e! 
 
Zondag 19 december om 13.30 uur is er een kerstconcert in de kerk. Daar zingen naast het kinderkoor ‘de 
Kudelkwetters’ en het jeugdkoor ook het Dames- en Herenkoor van onze kerk bekende meezingers en mooi liedjes 
om naar te luisteren. Ook is er muziek van muziekvereniging ‘Flora’. Iedereen is van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren en mee te zingen. 
 
Interview met Ilse Meijer, onze begaafdheidspecialist 
Een rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met (nieuwe) teamleden. In ons team 
werken verschillende specialisten. Zo zijn er specialisten voor rekenen, taal, lezen, gedrag en 
begaafdheid. Deze keer komt juf Ilse aan het woord. 
 
“Ik ben Ilse Meijer, begaafdheidspecialist op de Antoniusschool. Ik werk al acht jaar met veel plezier op 
deze school. Toen ik begon, solliciteerde ik op een vacature van groep 
drie. Ik was één van de 80 sollicitanten, dit kun je je tegenwoordig niet 
meer voorstellen.  Twee jaar geleden heb ik de opleiding tot 
begaafdheidspecialist gedaan en dat werk mag ik sindsdien doen bij ons 
op school. Mijn taak is om deze doelgroep te begeleiden in hun 
ontwikkeling. Ik observeer regelmatig in klassen, zoek naar passend werk 
voor deze leerlingen en ondersteun de leerkracht hierbij. Het is mijn 
uitdaging om deze leerlingen uit te dagen. Ik bewonder hun manier van 
denken.   
 

http://www.rkantonius.nl/pubquiz
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In het tweede jaar dat ik op de Antoniusschool werkte, trouwde ik met mijn huidige man Dick. Wij 
hadden de luxe om twee keer te trouwen, namelijk nog een keer hier op school. Meester Peter (de vorige 
directeur) was de BABS en alle kinderen van groep drie waren onze getuigen. Wat een feest was dat! 
Inmiddels hebben Dick en ik samen drie kinderen gekregen: Sepp, Elin & Jule en sta ik ook als ouder op 
het schoolplein.”  
 
 


