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Teamnieuws 
Een aantal weken geleden heeft juf Karen ons laten weten dat zij weer teruggaat naar haar oude baan op de 
praktijkschool. Juf Karen is vanaf het begin van dit schooljaar adjunct-directeur op de Antoniusschool. Ze heeft 
een baan aangeboden gekregen waar zij geen nee tegen kon zeggen en waar zij het contact met de leerlingen kan 
hebben waar zij graag wat voor wil betekenen. Wij bedanken juf Karen voor de korte maar fijne tijd en wensen 
haar veel succes. Na de voorjaarsvakantie blijven meester Eric en meester Danny samen de directie vormen en 
nemen zij tijd om na te denken over de invulling van de directie. 
 
Blink Wereld en Blink Lezen 
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode Blink Wereld. Alle wereldoriëntatie vakken zijn gecombineerd in 
deze methode. De kinderen krijgen kennis en leren onderzoek doen en een presentatie te maken. De groepen 5 
en 6 verdiepen zich momenteel in het thema ‘Stadsmakers’ en de groepen 7 en 8 zijn bezig met wereldproblemen 
in het thema ‘Stem op mijn partij’. Zie het kader hieronder voor meer informatie. 
Om ons onderwijs te verbeteren zijn wij als school op zoek naar een nieuwe methode voor lezen. Groep 4 tot en 
met groep 8 gaat na de voorjaarsvakantie werken met de methode Blink Lezen. Deze methode biedt 
technisch/vloeiend lezen, begrijpend lezen en verdiepend lezen aan. Rond de meivakantie evalueren we deze 
methode en bekijken we of dit passend is bij onze visie.  
 

Groep 5 & 6 | Stadsmakers Groep 7 & 8 | Stem op mijn partij  

De kinderen ontwerpen en maken hun eigen 
stad van de toekomst. Ze vormen zich een 
beeld van de stad met alles wat daarbij 
hoort, zoals het ontstaan van steden, de 
verschillen tussen een stad en een dorp, 
voorzieningen in een stad, de metropool, 
vervoer in een stad en verkeer van de 
toekomst 

De kinderen richten een politieke partij op. 
Met deze partij proberen de kinderen een 
wereldprobleem op te lossen. Ze kiezen een 
probleem, onderzoeken de oplossingen en 
presenteren hun partij, hun probleem en 
hun oplossing aan de klas. Dan volgen de 
verkiezingen. 

 
 
 
 
 
Burgemeester 
Oude Kotte 
opent het 
politieke thema 
voor groep 7 en 
8. 
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Carnaval aanstaande vrijdag (herhaling) 
Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school! De dag begint op de 
normale tijd in de klas en om 8.40 uur staan de kinderen buiten voor 
de opening. Ouders mogen blijven kijken achter de hekken van het 
kleuterplein en de opvang. Voor groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 
12.00 uur. Alle kinderen nemen eigen eten en drinken mee voor de 
kleine pauze. Voor groep 5 t/m 8 geldt dat alle kinderen overblijven 
en de dag eindigt om 14.00 uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen 
ook eten en drinken mee voor het overblijven. Om 8.40 uur is de 
opening op het schoolplein en wordt de nieuwe naam van de school 
onthuld door onze eigen jeugdprins Stijn en jeugdprinses Nève. Hierna 
kan het feest echt gaan beginnen. 
 
Bezoekuur ouders op 9 maart 
Donderdag 9 maart openen wij de deuren voor de ouders. Er wordt 
deze ochtend lesgegeven en u mag blijven kijken. U bent om 8.30 uur 
van harte welkom voor het eerste lesmoment. Om 9.15 uur is het 
wisselmoment. De tweede les duurt ongeveer tot 10.15 uur. Zo is het 
mogelijk om bij twee kinderen te kijken. Vanwege drukte is dit 
bezoekuur bedoeld voor ouders/verzorgers. 
 
Rapporten 
Op donderdag 9 maart gaan de rapporten mee naar huis voor de 
kinderen van groep 2 tot en met 8. Heeft u het rapportboekje al ingeleverd op school? Dan vullen wij hem met 
een nieuw rapport. 
 
10 minuten gesprekken groep 1 tot en met 7 
De komende 10 minuten gesprekken zijn verdeeld over de week van 13 maart tot en met 17 maart voor de 
leerlingen in groep 1 t/m 7. We spreken dan over de vorderingen van uw kind. 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.  
De hoofdentree is open om de school in te komen. De planning is als volgt:  
 
Dinsdag 21 februari vanaf 7:00 uur   Ouders met meerdere kinderen op school mogen inschrijven  
Donderdag 23 februari vanaf 7:00 uur   Alle ouders mogen inschrijven  
Maandag 6 maart om 22:00 uur   Inschrijving wordt gesloten 
 
Stoelen gratis af te halen 
We hebben plek nodig voor onze net aangeschafte klapstoelen! In de berging staan nu 
twee stapels gewone stoelen en daar willen we graag vanaf. Wie heeft er belangstelling 
of weet iemand die deze stoelen zou kunnen gebruiken? Het gaat om 29 zwarte en 14 
bruine stoelen. De stoelen hebben een volwassen zithoogte. Loop even langs bij iemand 
van de directie of stuur een mail naar antonius@rkantonius.nl als je interesse hebt. 
Op=op 
 
Goed bezochte informatieavond over het leesonderwijs 
Maandag 6 februari was er een informatieavond over het leesonderwijs en het 
leerlingvolgsysteem voor groep 3 en 4. Wat zijn wij trots op jullie betrokkenheid. De 
bibliotheek heeft een deel van de avond gevuld met een interessante voorlichting over boekpromotie en lezen. 
 
 
 
 

Jeugdprins Stijn en Jeugdprinses Nève 
(Kicksfotos.nl) 
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Terugblik op de studiedag  
Dinsdag 24 januari was er een studiemoment voor het team. Het was een dag met een volle agenda waar we fijn 
met elkaar hebben kunnen praten over de ontwikkelingen in ons onderwijs. Het eerste gedeelte van de dag ging 
over ons schoolplan en welke punten wij in de komende jaren willen en moeten bespreken. Hier hoort u later 
meer over. Daarna hebben we gesproken over het voeren van gesprekken met u als ouder en met uw kinderen. 
Daarna hebben de groepen 1, 2 en 3 een voorlichting gevolgd over spraakontwikkeling en logopedie. Groep 4 
heeft een analyse gemaakt van het automatiseren bij rekenen en groep 5 tot en met 8 kreeg scholing in Blink. De 
volgende studiedag is op woensdag 29 maart. 
 
Spelletjes spelen 
Gezelschapsspelletjes spelen met je kind(eren) is leuk en 
leerzaam. Vorige week hebben groep 1, 2 en 3 spelletjes 
gespeeld onder begeleiding van  ouders, opa’s en oma’s. 
Groep 3 kreeg helemaal speciaal bezoek. Ouderen uit 
Kudelstaart kwamen met stichting de Zonnebloem om een 
uur spelletjes te spelen met de kinderen. Er zaten zelfs 8 
oud-leerlingen van de Antoniusschool bij. Voor jong en oud 
was dit genieten. 
 
 
 
Antoniusjournaal 
Wellicht heeft u hem al gezien, maar er staat weer een aflevering van het Antoniusjournaal op onze website. Een 
leuke samenvatting van diverse activiteiten van oktober tot en met december. 
 
Pubquiz 
De inschrijvingen voor de Pubquiz gaan hard! Vrijdagavond 24 maart organiseren wij een 
gezellige avond. De laatste 5 teams kunnen zich nog inschrijven. U kunt zich individueel 
opgeven of in teams van maximaal 6 personen met natúúrlijk een flitsende teamnaam. 
Om 20.00 uur starten we de quiz. We testen deze avond in meerdere rondes uw kennis 
op verschillende gebieden op een leuke en gezellige manier. Opgeven kan via 
www.rkantonius.nl/pubquiz  
 
Interview met Lisa van Veen, onze kindercoach  
Een rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met (nieuwe) teamleden. In ons team werken ook 
verschillende specialisten. Zo zijn er specialisten voor rekenen, taal, lezen, gedrag en begaafdheid. Deze keer 
komt juf Lisa van Veen (groepsleerkracht én kindercoach) aan het woord. 
 

“Mijn naam is Lisa van Veen. Ik werk ondertussen al een aantal jaar op de 
Antoniusschool. Eerst als juf van groep 1-2 en inmiddels als juf van groep 
6. Naast juf ben ik sinds dit schooljaar ook de kindercoach op school. Deze 
functie heb ik van juf Corry overgenomen, want zij is met pensioen 
gegaan.  
Ik help kinderen met verschillende problemen. Bijvoorbeeld kinderen die 
heel gespannen zijn voor toetsen, kinderen die het moeilijk vinden om 
contact te maken met andere kinderen of kinderen die iemand nodig 
hebben om mee te praten. Deze kinderen haal ik voor ongeveer 45 
minuten uit de klas om samen naar het probleem te kijken en hiervoor een oplossing te zoeken. 
Ik vind het supergaaf om te merken hoe vindingrijk kinderen kunnen zijn en met een beetje hulp vaak 
zelf al een oplossing voor hun probleem kunnen vinden. Het is fijn dat deze kinderen zich dan vaak 
opgelucht voelen en weer blij naar de klas gaan.”  
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