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Nieuws van school:

Schoolnieuws 3, 30 september 2016

Boeken lenen? Tas meebrengen!
Zoals bekend kunnen de kinderen (ook peuters) op vrijdagmiddag v.a. 13.15 uur op
school boeken lenen. Er is een boekencollectie van BiebOpSchool, die regelmatig
aangevuld wordt. Een aantal ouders verzorgd de uitleen. Gelukkig hebben we nog
steeds een aantal kinderen dat regelmatig een boek leent, want lezen is leuk en
belangrijk voor de ontwikkeling. Maar let op: wil je boeken lenen, dan vragen wij je
om die mee te nemen in een tas!!! Zo blijven de boeken goed beschermd en dus
lang te gebruiken.
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek. In die week is er
op school ook (nog) meer aandacht voor lezen en het kinderboek. Het
thema is dit jaar “Opa’s en Oma’s, voor altijd jong”.
We openen met z’n allen de kinderboekenweek op woensdag 5
oktober; de kinderen mogen dan verkleed naar school komen,
passend bij dit thema. Meer informatie is te vinden op:
http://www.kinderboekenweek.nl/

Agenda
Vrijdag

13.15 Bieb
5 okt
Start kinderboekenweek
11 okt MR
19 okt
Fietscontrole
17-20 okt
SEO-gesprekken

Ramen Wassen
Dankzij enkele ouders zijn er al veel ramen schoon! Super bedankt voor die hulp. Het
karwei is nog niet helemaal klaar. De buitenramen die nog niet gedaan zijn worden
maandag gelapt. Wie heeft er nog tijd en zin om de ramen binnen af te maken?
Groep 4-5 en gang
di 13.15-15.15
do 14:30 tot 15:15 uur
Groep 6-7-8
di 14.00 –15.15 do 11.00 tot 12.00 uur
Wie wil en kan ons nog helpen? Graag een mailtje naar Linda; dir.antonius@skovonderwijs.nl
Jeelo
Ieder schooljaar volgen we 4 Jeelo-projecten. Dit jaar zijn we gestart met “Omgaan met elkaar”.
Hieronder kunt u zien welke projecten er dit jaar nog volgen. Op Ouders hebben gevraagd of we aan
kunnen geven op welke data de afsluitingen plaatsvinden. Dat kunnen we nu nog niet precies zeggen
omdat het te make heeft met de inhoud en werkvormen die in een project zitten. Aangezien we de
projecten nu nog niet precies kennen, kunnen we de afsluiting niet exact plannen. We zullen er voor
zorgdragen dat de afsluitingen op wisselende dagen worden gehouden en proberen om bij aanvang
van een project al te informeren over de afsluitdatum.
De afsluiting van het eerste Jeelo-project van dit jaar is op vrijdagmiddag 11 november om 14.45 uur.
Belangstellende zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren wat de kinderen in de eerste
periode met Jeelo hebben gedaan.
data
project
5 sept – 11 nov 2016 Omgaan met elkaar
http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/omgaan-met-elkaar-2/
14 nov- 3 feb 2017
Omgaan met geld
http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/omgaan-met-geld/
6 feb - 21 april 2017
Zorgen voor dieren
http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/zorgen-voor-dieren/
8 mei - 7 juli 2017
Inrichten van je eigen omgeving
http://www.jeelo.nl/?s=Inrichten+van+je+eigen+omgeving
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24-30 okt
Herfstvakantie
11 nov
Afsluiting Jeelo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoera de Kinderboekenweek
komt er weer aan!
Van 5 t/m 16 oktober staan kinderboeken bij ons op school centraal. Dit jaar
rond het thema ‘Opa’s en Oma’s. Daar kunt u natuurlijk ook thuis mee aan de
slag. Maak een voorleesdate met opa of oma, lees extra veel voor of bezoek de
bibliotheek. Hier worden deze week leuke activiteiten georganiseerd. Zo zijn er spellen uit de tijd van
opa en oma te spelen en is er een poppenkastvoorstelling. Kijk voor meer informatie op
www.biblioplus.nl.
Geef een boek cadeau! Tijdens de Kinderboekenweek kunt u samen met uw kind naar de
boekhandel. Bij aanschaf van een leuk boek (min. 10 Euro) krijgt uw kind het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar het boek ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf Verroen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sint Anthonis, 21 september 2016
Betreft: Informatieavond eerste heilige communie 2016-2017
Beste ouders,
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie dezelfde informatieavonden voor de eerste heilige
communie 2016-2017 gepland op diverse locaties:
Op donderdag 6 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de sacristie van de H. Maria ten Hemelopneming
kerk, Kerkplein 5, 5835 AT Beugen;
Op maandag 10 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de pastorie van de H. Theobaldus kerk, 14
Oktoberplein 2, 5825 CC Overloon;
Op woensdag 12 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk,
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Op deze avond krijgt u uitleg over de eerste heilige communie zelf, de communievoorbereiding, het
project waarmee gewerkt wordt en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op
deze avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier binnen één week
in te leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/ af te geven bij het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij u een formulier toe.
Met vriendelijke groet, namens pastoor Van der Sluis
Mevrouw Jantje Bax, pastoraal werkster, 06-30517629

Beste jongens en meisjes
Hazekeutels en Hazekeutelinnekes uut Rooj!!
Net zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een Kiendermök, een spetterende carnavalsvoorstelling vóór
en dóór kinderen groep 3 t/m 8 van alle basisscholen in Venray en omgeving. Deze geweldige
voorstelling zal plaatsvinden op zondag 5 februari 2017 in de schouwburg van Venray.
We zijn al druk bezig met het programma en we zijn op zoek naar artiesten; misschien wel naar jou!!
Bij een optreden op Kiendermök, kun je denken aan; een liedje, een dans, een toneelstukje, een
goocheltruc, cabaret (humor en grappen) of een geheel eigen idee.
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Durf jij op te treden tijdens deze carnavalsvoorstelling; alleen of samen met een groepje, geef je dan
op voor Kiendermök.
Hopelijk ben je enthousiast geworden wil je graag meedoen met Kiendermök.
Als je je aanmeld, dan willen we graag de volgende gegevens van je hebben;
Naam van de deelnemer(s)
Naam van de school
Naam van de begeleider (iedere act moet een begeleider hebben van minimaal 18 jaar)
Telefoonnummer + e-mailadres waarop we je kunnen bereiken.
Korte beschrijving van je act (wat wil je laten zien op het podium)
Hoe lang je act ongeveer gaat duren (maximaal 5 minuten, langer alleen in overleg)
Aarzel niet en stuur snel een e-mail naar kiendermok@pielhaas.nl.
Ook als je vragen hebt over een act mag je ons altijd mailen! Je kan je opgeven kan tot maandag 17
oktober
Ps. Hou alvast rekening met onze generale repetitie op zaterdag 4 februari 2017!
Vastelaovend same, Groetjes, Commissie Kiendermök

……………………………………………………………………………………………………………………..
zie bijlage: nieuwsbrief Centrum Jeugd en Gezin.
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