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Schoolnieuws 10, 23 feb ‘17

Agenda

Schoolcarnaval 2017!!
Vrijdag 24 februari
Beste ouders en kinderen,
Op vrijdag 24 februari willen we graag met jullie carnaval vieren!
De kinderen komen ’s morgens om 8.30 uur gewoon naar school. Het leukst is als ze dan al verkleed
zijn.
Om 13.00 uur (dus eerder dan normaal!) worden de kinderen, uiteraard verkleed, op het schoolplein
verwacht. Daar starten we de optocht. We gaan met z’n allen te voet en halen de prins, prinses en de
jeugdraad op. Daarna gaan we naar de zaal (Plein 27), waar we gaan feesten.
Alle ouders/verzorgers zijn bij deze carnavalsviering vanaf 13.00 uur van harte welkom. Jongere
broertjes of zusjes mogen meekomen, verzoek om hen zelf goed in de gaten te houden.
De bar is open voor de ouders, daar kunnen niet-alcoholische drankjes besteld worden.
De kinderen van school krijgen ranja en een zakje chips in de pauze, dus voor hen graag geen
consumpties kopen.









De kinderen verzamelen om 13.00 uur bij de leerkracht en lopen met hun
eigen groep mee in de optocht. De ouders lopen achteraan.
Geen attributen zoals geweren, pistolen en zwaarden.
Geen (spuit) confetti.
We blijven ‘s middags allemaal in de zaal.
We kijken met z’n allen met aandacht naar wat er op het podium gebeurt.
Er is een “Chill zone”, voor kinderen die even moe zijn van het gefeest. Deze
kinderen laten we dan met rust.
Om 15.00 uur sluiten we het feest in de zaal af en zullen de groepen één
voor één naar buiten gaan, waarna ze
meteen vanuit de zaal naar huis mogen.

ALAAF!!

We wensen iedereen
Een Fijne carnaval
en een prettige vakantie!
Team Antoniusschool en de ouders van de jeugdraad
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24 feb
Viering carnaval
26 feb – 4 mrt
carnavalsvakantie
7 maart
Inschrijven nieuwe
kleuters
10 maart
Gr 4-5 gyminstuif
(geen gymles op di 8
maart)

14 maart 19.00
Ouder – info
avond
Lentekriebels
21 maart
DoeJeMee
Pokemon Go
4 april
DoeJeMee,
Doodling

Kijkje op school en/of aanmelding
Wordt uw peuter vóór of op 1 december 2018 VIER jaar?
Dan nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met de
Antoniusschool en de leerkracht van de kleuters. Tevens is er gelegenheid
om uw kind inschrijven. Wordt uw kind wat later vier jaar maar wilt u toch al een kijkje komen
nemen? Ook dan bent u van harte welkom!
We willen u en uw kind(-eren) graag uitnodigen op De Antoniusschool op: Dinsdag 7 maart tussen
15.30 en 16.30 uur, in het lokaal van de kleuters bij juf Carina
Om uw kind in te schrijven, is een kopie nodig van een officieel document waarop het
burgerservicenummer van het kind vermeld staat. Dit kan zijn:
•het officiële document van de belastingdienst waarop het
BurgerServiceNummer van uw kind vermeld staat, of
•een eigen paspoort of ID bewijs van uw kind, of
•een officieel geboortebewijs, waarop het BSN vermeld staat.
Na inschrijving neemt de leerkracht ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind,
contact met u op. In de periode voorafgaand aan de 4de verjaardag, mag uw kind 5 ochtenden in de
groep komen oefenen.
Mocht 7 maart niet gelegen komen, neem dan voor die tijd even contact op met juf Carina (tel:
636584 , c.vrottgering@skov-onderwijs.nl). We hopen van harte u te mogen ontmoeten.

Juf Esther
Helaas is juf Esther even uit de running en dat vinden wij erg jammer. Alle gymactiviteiten gaan door,
al vinden we het natuurlijk superfijn als juf Esther weer lekker met ons kan komen sporten!

Nieuwe biebboeken
Conny (van biblioplus) en Evelien hebben een deel van de collectie omgeruild!
Dat is heel fijn, want nu staan er dus weer een aantal nieuwe boeken om te kiezen. Hieronder op de
foto zie je een paar van die nieuwe boeken.
We merken dat er iets minder uitgeleend wordt. Jammer! Want lezen is leuk en je wordt er slim van.
Het lezen van verhalende en informatieve boeken leidt tot een betere woordenschat en beter
tekstbegrip Lezen is een vorm van ontspanning waar je niet veel voor nodig hebt.
Af en toe komt het voor dat een kind vergeet om een boek in te leveren. Kinderen krijgen dan
uiteindelijk een briefje mee als herinnering. Wanneer boeken niet terugkomen, krijgt u uiteindelijk
een factuur van Biblioplus. Dat kan ook gelden wanneer boeken erg beschadigd terugkomen.
Is lezen nog moeilijk of vindt uw kind het minder leuk? Dan is dagelijks voorlezen en samen lezen een
hele belangrijke opstap!
Maak er een gezellig ritueel van en lees en praat over het onderwerp van het boek.
Stimuleer het lenen (en lezen) van biebboeken!! Elke vrijdagmiddag is de bieb op school “open”. Ook
voor peuters. Wil je nog meer keuze, kijk dan eens in de bieb in Overloon of Vierlingsbeek.
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Uitnodiging ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels
In de week van 20 tot en met 24 maart 2017 staat ook onze school in het teken van De Week van de
Lentekriebels. Tijdens deze week besteden we in alle groepen aandacht aan de onderwerpen relaties
en seksualiteit.
De lessen gaan over vriendschap, verliefd en voortplanting. Ook voor je eigen lijf, omgaan met elkaar,
beelden in de media en weerbaarheid is aandacht. Allemaal onderwerpen waar u het thuis ook wel
eens over heeft en die ook op school ter sprake komen.
Tijdens deze ouderbijeenkomst krijgt u informatie over de relationele en seksuele ontwikkeling van
uw kind en op wat voor manier we op onze school invulling geven aan de Week van de Lentekriebels.
We bevelen deze bijeenkomst van harte aan!!
Samen met een medewerker van de GGD Hart voor Brabant organiseren we deze bijeenkomst voor
de ouders van de St. Jozefschool en de Antoniusschool op:
dinsdag 14-03-2017 Tijd: 19.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur Plaats: Antoniusschool Maashees
We hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn!
Laat even weten of (en met hoeveel personen) u er bij bent, door een mail te sturen naar
dir.antonius@skov-onderwijs.nl
LifestyleXperience
Enige tijd geleden is SKOV benaderd door RTL 4 voor opnames van
LifestyleXperience, een programma dat spannende, innovatieve, luxueuze en trendy topics
behandeld. Zij wilden een onderwijsspecial maken over betekenisvol leren en het gebruik van ICT
hierbij. SKOV en B.S. Laurentiushof hebben ingestemd hun medewerking hieraan te verlenen.
Op maandag 30 jan. is er op Laurentiushof een cameraploeg actief geweest om korte opnames te
maken rond Jeelo en de virtuele plusklas.
Het programma wordt uitgezonden op zondag 5 maart om 14.20 uur op RTL4. De herhaling is te zien
op zaterdag 11 maart om 15.10uur op RTL 5.

…………………………………………………………………………..…………………………
2016-2017 overzicht ouderhulp gevraagd.
Hieronder vindt u de data waarop al bekend is dat we het fijn vinden om hulp van ouders te krijgen.
Voor dit schooljaar zijn op dit moment onderstaande data bekend. Via het schoolnieuws zullen
nieuwe data steeds aangevuld worden.
2016-2017 overzicht ouderhulp, versie 23-2-2017
Datum
tijd
Groep activiteit
28 maart
12.00 - 15.30 6-7-8
bezoek aan Techno Promo Cuijk. (rijden en begeleiden)
21 april
8.30-14.00
1-8
Koningsspelen (rijden en/of begeleiden)
15 mei
12.30-15.30
4-5
Bezoek workshop techniek in Cuijk (rijden en begeleiden)
22 mei
8.00-16.00
1-7
Schoolreis (aanmelding ouderhulp loopt via AC)
22-24 mei
8
Kamp (invulling/ouderhulp nog niet duidelijk!)
7-8
Hulp bij instuderen van de musical, data in overleg
4 juli
6-7-8
Uitvoering musical; hulp bij schminken enz.
1-2-3
Materialen en lokaal groep 1-2-3 poetsen
13 juli
1-8
Slotmiddag / slotavond

Behalve de ondersteuning bij deze bijzondere activiteiten zijn er ook activiteiten die regelmatig
terugkomen:
Lid van ActiviteitenCommissie
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-

Luizenhulp
Leeshulp
Biebhulp
Speelplaatsspelletjes (ongeveer eens per 4 weken op woensdag 10.10-10.30 uur)
Brigadieren
Ramen wassen
Oud papier

Aanmelden voor hulp bij deze activiteiten kan via de leerkrachten of via dir.antonius@skovonderwijs.nl. Alvast hartelijk bedankt!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

‘Huisartsen van de jeugdzorg’
Binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Land van
Cuijk werken ervaren professionals met verschillende specialismen samen om gezinnen met
opvoedvragen snel weer op weg te helpen. Liza Kremers is een van hen.
‘Onze rol als jeugdprofessional binnen het CJG? Ik noem onszelf altijd de huisartsen van de
jeugdzorg’, aldus Liza, jeugdprofessional in de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert. ‘Wij kijken
altijd eerst wat we zelf kunnen doen om gezinnen te ondersteunen bij hun vraag. Is er extra
jeugdhulp nodig? Dan verwijzen wij door naar bijvoorbeeld de ggz.’
Uiteenlopende vragen Via telefoon en e-mail ontvangen de jeugdprofessionals dagelijks vragen van
ouders. ‘Soms zijn het hele kleine vragen. Bijvoorbeeld: mijn kleuter is snel boos, hoe ga ik daarmee
om? Maar het kan ook zijn dat de situatie wat gecompliceerder is; denk aan kinderen van gescheiden
ouders die in de knel dreigen te komen.’
Passende hulp Liza merkt dat ouders steeds meer zelf op zoek gaan naar passende ondersteuning
voor hun kinderen. ‘Een goede ontwikkeling, maar dat betekent in sommige gevallen wel dat ze de
begeleiding uit eigen zak moeten betalen. Terwijl bepaalde kosten bij een doorverwijzing van het CJG
wél worden vergoed door de gemeente. Dit op voorwaarde dat wij dit de meest passende zorgvorm
vinden!’
Vragen staat vrij! Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig? Kom je er zelf even niet uit? Stel je
vraag aan het CJG via telefoon of info@cjglandvancuijk.nl. www.cjglandvancuijk.nl
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