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Agenda

Schoolnieuws 1, 25 augustus 2017

Nieuws van school:
Wat hebben we er weer zin in, een gloednieuw schooljaar
waarin er weer veel geleerd, ontdekt en beleefd gaat
worden. We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie
hebben gehad en zijn benieuwd naar jullie belevenissen!
Maandag openen we gezamenlijk het schooljaar op het
schoolplein, tot dan!
Schoolgids 2017-2018
De nieuwe schoolgids kunnen jullie binnenkort vinden op onze website www.antoniusschool.nl.
Ontvang je graag een papieren exemplaar? Vraag er gerust naar bij de leerkracht.
Directie
Totdat er een nieuwe directeur is, zal Erik van Hardeveld onze interim-directeur blijven. Erik zal één
keer per week aanwezig zijn op onze school. Wanneer jullie een vraag hebben voor de directie, of graag
een afspraak willen maken voor een gesprek, is Erik bereikbaar via de mail: dir.antonius@skovonderwijs.nl, of via de telefoon: 06 518 255 84
Interne Begeleiding
Vanaf dit schooljaar wordt de interne begeleiding overgenomen door juf Annemiek.
Info avonden
Voor elke groep wordt er door de leerkrachten een informatie avond georganiseerd. Op deze avond
krijgen jullie informatie over de gang van zaken in de klas en over het verloop van het schooljaar. Ook is
er gelegenheid voor het stellen van vragen. We zouden het erg prettig vinden als er zoveel mogelijk
ouders aanwezig zijn.
De info avonden zijn op de volgende data en tijden:
Groep 1-2-3: Maandag 18 september 18.30 – 19.30 uur
Groep 4-5-6: Donderdag 21 september 18.30 – 19.30 uur
Groep 7-8: Dinsdag 19 september 18.30 uur – 19.30 uur, aansluitend informatie voor groep 8 tot 20.30
uur waar uitleg gegeven wordt over de verwijzing naar het Voortgezet onderwijs en het schooladvies.
Ouders van de kinderen van groep 7 zijn daar overigens ook van harte welkom.
Bieb op school
De uitleen van biebboeken is op vrijdag. Breng je je boeken die je in de vakantie hebt geleend vrijdag
mee terug? Neem ook allemaal vrijdag de poster van “duik met een boek de zomer in” mee, welke
boeken zijn er gelezen in de vakantie?
Gymtijden
Groep 1-2-3
Groep 4-5-6 di 13.30
Groep 6-7-8 di 14.15

do 13.30
do 14:30
do 11.15

Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht (korte broek, T-shirt en gymschoenen zonder zwarte
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Donderdag
7,14,21
september:
Smaaklessen groep
7-8 in Boxmeer
(meer info via de
mail).
Maandag 4
september:
Start Jeelo Project:
Zorgen voor jezelf
en anderen
Dinsdag 5
september:
MR vergadering
Maandag 18
september: 18.30
uur info avond groep
1-2-3
Dinsdag 19
september: 18.30
uur info avond groep
7-8
Donderdag 21
september: info
avond groep 4-5-6
25 t/m 29
september: Week
van de pauzehap
groep 4 t/m 8
Woensdag 27
september: Start
Kinderpostzegels
groep 7-8

zolen). De gymkleding wordt in een tas mee naar school genomen en gaat na elke gymles weer mee
naar huis. Groep 1-2-3 gymt één keer per week in de sportzaal. Daarnaast spelen zij buiten vrij of geleid
spel en hebben zij in de groep een beweeghoek.
Welkom!
We verwelkomen onze nieuwe leerlingen Nila in groep 2 en Marco in groep 1, we wensen jullie heel
veel leerplezier bij ons op school. Ook een welkom voor juf Rian, die zich bij deze even voorstelt:
Bij deze wil ik mij even voorstellen als de nieuwe juf in groep 1-2-3.
Ik ben Rian Laarakkers. Samen met mijn vriend en zoontje woon ik in Aijen. Als invaljuf ben ik op veel
verschillende scholen in de regio geweest.
In mijn vrije tijd sport ik graag en ben ik graag creatief bezig. Ook houd ik van een praatje maken, dus
kom gerust langs om kennis te maken.
Groetjes Rian
We wensen juf Rian ook een hele fijne tijd op onze school.
Koptelefoon
We maken op school steeds meer gebruik van de Chromebooks, waar kinderen
met verschillende oefenprogramma’s aan de slag gaan. Ze kunnen dan gebruik
maken van handige filmpjes, tips en evt. gesproken teksten. We vinden het
belangrijk dat elk kind deze informatie goed kan beluisteren zonder daarbij
andere kinderen te storen. Daarom is onze vraag of alle kinderen een
koptelefoon (of oortjes) mee kunnen nemen naar school. Graag met een
naamlabel of sticker. Wanneer het meebrengen van een koptelefoon een
probleem mocht zijn horen we het graag. Alvast bedankt!
Brigadieren
Zoals aan het einde van het vorige schooljaar al is aangekondigd: Helaas is het niet gelukt om
voldoende volwassen brigadiers te vinden, dus wordt er niet meer gebrigadierd. We gaan ervan uit dat
alle ouders zelf zorg dragen voor een veilige oversteek.
Wijzigingen adresgegevens
Wanneer er wijzigingen zijn in de adresgegevens en/of e-mail, graag z.s.m. doorgeven bij de directie.
Groep 3
Alle kinderen mogen a.s. maandag een leeg etui meenemen.
Vakantierooster/vrije dagen
Op de kalender van onze website (www.antoniusschool.nl) vinden jullie alle vakanties, vrije dagen en
studiedagen. Voor de duidelijkheid staan ze hier op een rijtje. Op de kalender op de site staan ook
inmiddels al veel activiteiten voor het aankomende schooljaar.
Vakanties:
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari
Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei
Grote vakantie: 9 juli t/m 19 augustus
Vrije dagen: maandag 30 oktober (studiedag), woensdag 6 december (studiedag), maandag 2 april
(tweede Paasdag), donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei (Hemelvaart), maandag 21 mei (tweede
Pinksterdag), vrijdag 6 juli (studiedag)
Continurooster (alle kinderen blijven over en zijn om 14.00 uur uit):
vrijdag 22 december (kerstviering), vrijdag 30 maart (lenteviering), vrijdag 20 april (Koningsspelen)
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Een goed begin…..
Helpen jullie ons (weer) om de lessen op tijd en rustig te kunnen starten? Door de kinderen op tijd naar
school te laten gaan: De kinderen zijn ’s morgens vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur welkom
op de speelplaats. Om 8.25 uur en om 13.10 uur wordt er gebeld zodat de kinderen op tijd in hun lokaal
zijn voor de start van de les. Zorgen jullie er ook voor dat de kinderen voldoende uurtjes geslapen
hebben voor een frisse start elke dag?

Fijn dat je er weer bent!

Elke dag om half negen, zon, wind, sneeuw of regen
start de les voor groot en klein, zorg dat je op tijd zult zijn!!
op tijd uit de veren, snel in je kleren
een boterham en was je snoet
en dan naar school, op de fiets, in de auto of te voet

FIJN DAT JE OP TIJD BENT!
Stagiaires.
Komend schooljaar starten we met één stagiaire.
Irene (3de jaars) start vanaf de tweede schoolweek op maandagen in groep7-8. We kennen Irene nog
van het vorige schooljaar toen zij stage liep in groep 1-2-3. We zijn blij dat ze ook dit jaar weer op onze
school is en wensen haar veel succes en plezier op onze school.
Gezocht:
Welke ouder(s) vindt/vinden het leuk om bij aanvang van een nieuw JEELO thema (3 x per jaar) een
JEELO hoek/thematafel in te richten in de gang van de school? Graag aanmelden bij juf Annemiek
(a.timmermans@skov-onderwijs.nl).
Overblijven, dat doen we zo:
Op onze school kunnen kinderen gebruik maken van het overblijven. In de schoolgids staat daarover
meer informatie. Vanaf het komende schooljaar is het overblijven verhuisd naar het lokaal achter groep
1-2-3 (de voormalige Hando).
Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal afspraken:
 We gaan respectvol met elkaar om
 De overblijfkracht begeleidt het overblijven. (Susanne, Monica en/of Yvonne)
 Binnen is een wandelgebied
 Ieder is er verantwoordelijk voor om er samen een gezellige overblijftijd van te maken
 Kinderen brengen een gezonde lunch mee; geen koekjes of snoepjes.
 Om 12.00 uur gaan de kinderen een kwartiertje met de overblijfkracht buitenspelen.
 Rond 12.15 uur start de lunchtijd, bij goed weer kan besloten worden om buiten te lunchen.
 Voor het eten worden de handen gewassen
 Kinderen blijven zitten tot ze het eten op hebben.
 We streven er naar om binnen 20 minuten te lunchen.
 Iedereen ruimt direct na het eten zijn/haar eigen spullen op (bekers en bakjes in de tas, tas aan de
kapstok, afval in de juiste bak)
 Iedereen draagt zorg voor zijn/haar eigen spullen en is voorzichtig met spullen van anderen
 Kinderen die klaar zijn mogen gaan spelen
 Alle kinderen bevinden zich in dezelfde ruimte, kinderen gaan dus gezamenlijk naar buiten.
 Kinderen gaan tijdens het overblijven naar het toilet (niet tijdens het eten)
Buiten:
 Op de schommel mag je niet staan, alleen zitten.
 Een balspel is oké, maar geen ballen op het dak.
 In verband met veiligheid moet zand in de zandbak blijven.
 Bij goed weer: om 13.00 uur is het overblijven afgelopen en neemt een leerkracht surveillance
over.
 Bij buitenspelen blijf je op de speelplaats en is er toezicht door TSO-krachten
Binnen:
 Er zijn diverse spelletjes en knutselactiviteiten om binnen mee te spelen
 Tijdens TSO wordt niet op de computers gewerkt/gespeeld
 Bij slecht weer: om 12.55 uur wordt alles opgeruimd en om 13.00 gaan kinderen naar de het eigen
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lokaal
JEELO Project: Zorgen voor jezelf en anderen
We starten in de tweede schoolweek met het project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’. Voor de inhoud
van het project, zie onderstaande flyer van JEELO. De opening en afsluiting van het project vindt
gezamenlijk plaats met de kinderen en de leerkrachten. Loop gerust eens binnen om te bekijken wat er
allemaal gemaakt en geleerd is rondom dit project.
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