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Schoolnieuws 7, 12 december ‘16
Jeelo, Bezoek aan de Plusmarkt
De kinderen van groep 1-2-3 en 4-5 zijn op excursie geweest naar de Plusmarkt in Vierlingsbeek. Ze
hebben daar een rondleiding gehad en weten nu (bijna) alles over afdelingen, producten en de kassa.
Dank je wel Plusmarkt! Op de schoolwebsite staan een aantal foto’s.
Kasteel van Sinterklaas
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 1-5 op bezoek geweest bij het kasteel van Sinterklaas in
Helmond. De “journalisten” van groep 4-5 hebben daar een verslag over geschreven of tekening van
gemaakt.

Agenda
15 dec
Rapport 1
16 dec
Gyminstuif gr 4-5
16 dec
Laatste biebuitleen
voor de
kerstvakantie
23 dec
kerstactiviteit
CONTINUROOSTER
ETEN OP SCHOOL
14.00 UUR SCHOOL
UIT

Pieten op school
Maandag 5 december waren we dan eindelijk aan de beurt voor het bezoek
van de Pieten. De Pieten waren de weg kwijt en dwaalden door het dorp.
Gelukkig dat wijkagente Janne Blom in de buurt was. Zij bracht de Pieten naar
school, waar het feest kon beginnen. Er was echter één probleem: de pieten
wisten niet meer precies waar ze de cadeautjes hadden neergelegd. Omdat
het er zo veel waren dit jaar, hadden ze die ’s nachts alvast op school
gebracht. Maar ook zonder cadeautjes kun je toch fijn samen spelen. In groep
1-2-3 speelden de pieten verschillende pietenspelletjes met de kinderen. En tot ieders plezier vonden
zij bij het verstoppertje spelen de cadeautjes! Sjonge jonge wat zijn de groepen dit jaar verwend zeg!
De kinderen en leerkrachten waren er ondersteboven van!
In groep 6-7-8 werden vele prachtige surprises uitgepakt. Er was duidelijk veel aandacht besteed aan
een mooie verrassing voor elkaar. Het was een hele leuke dag met veel pepernoten, cadeautjes en
spelletjes. Dank je wel Pieten en hulpouders!!!!

Op vrijdag 23 december is er GEEN bieb
i.v.m. de kerstviering.
Op 16 december kun je dus voor het laatst
boeken kiezen voor in de kerstvakantie!
Kerstviering Op vrijdag 23 december willen we op school kerst vieren. We willen een aantal leuke
workshops voor de kinderen organiseren. Hiervoor hebben we echter nog wel wat hulp van ouders
nodig. Het zal gaan om hulp in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 van 9.00 tot 11.30 uur. Aanmelden
kan via de mail van de AC vóór vrijdag 16 december. (ac.antonius@skov-onderwijs.nl)
De kinderen dienen deze dag zelf voor fruit en drinken te zorgen voor de pauze van 10.00 uur. De
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26 dec – 6 jan
kerstvakantie

lunch wordt door de school geregeld.
De schooltijden zijn op die dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Om 14.00 uur begint de kerstvakantie.

Overblijven.
Zoals u allemaal weet bestaat er de mogelijkheid tot overblijven bij de TSO op onze school. Bij deze
nog even de enkele puntjes van aandacht:
•Het liefst hebben we uw envelopje met de aankondiging en bijdrage voor het overblijven zo snel
mogelijk, dus u kunt dat ook al daags van te voren of al een week van te voren doen. Let wel; als u op
de dag van het overblijven pas ná half 9 het envelopje pas in de bus doet, kan het zijn dat er tussen
de middag een overblijfkracht te weinig is of erger nog dat er géén overblijfkracht is.
•Als u uw kind(eren) wilt laten overblijven, kunt u dat doen door ’s morgens vóór 8:30 uur een
envelopje in de witte brievenbus te doen. Deze hangt recht tegenover de ingang bij groep 4-5.
•In het envelopje doet u €2,20 (per kind). Schrijf op de envelop de naam van het kind, de datum dat
hij/zij moet overblijven en het telefoonnummer waar u tijdens de tso te bereiken bent. Wij vragen u
met klem om te zorgen voor het gepaste bedrag; gepast terugbetalen is voor ons erg lastig.
Bovendien willen we wisselgeld niet zo maar aan de kinderen in de tas mee teruggeven.
•Als uw kind geregeld komt overblijven, kunt u een strippenkaart kopen. Deze kost €20,00 (10
strippen) of €40,00 (20 strippen). Als uw kind zo nu en dan komt kunt u een strippenkaart voor
incidenteel overblijven kopen. Deze kost €13,20 en is goed voor 6 keer ‘af en toe’ overblijven. Alléén
bij kinderen met een strippenkaart volstaat bij extra overblijven of bij afmelding een appje naar
Susanne. U krijgt dit telefoonnummer zodra u een strippenkaart koopt.
•Als uw kind overblijft, is het fijn dat er een gezonde lunch meegegeven wordt. Er is een mogelijkheid
om een tosti te maken, maar dit doen we alleen als er géén boter op zit en buiten kaas alleen ham.
Dit omdat andere vleessoorten vetter zijn en dit tussen het apparaat gaan lopen tijdens het bakken.
•We merken geregeld dat kinderen niet genoeg bij zich hebben en nog honger hebben na die ene
boterham. Een stukje fruit zou dan prettig zijn. We letten er op dat als de kinderen hun brood niet op
hebben, de ‘restjes’ netjes teruggaan in de broodtrommel, zodat u weet wat uw kind tussen de
middag heeft gegeten of beter nog niet heeft gegeten.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd tussen de middag ná 13:00 uur bij ons binnen lopen.
Rest ons nog u allemaal alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017 te wensen.
Susanne, Yvonne en Monica, TSO- team St. Antoniusschool Maashees
De dorpstuin
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel bekend is, is er een aantal mensen bezig met het
opzetten van een dorpstuin in de buurt van de school. Wanneer de basis klaar is (paden en
plantsoentjes), worden de kinderen van groep 6 bij dit project betrokken. Zij zullen onder begeleiding
aan de slag gaan met het planten van groentesoorten en het groeiproces daarvan volgen. Doel is om
te zien en te ervaren waar ons eten vandaan komt, hoe groeiprocessen verlopen en hoe je de diverse
planten verzorgt; kennis opdoen door te ervaren. Afhankelijk van het weer zullen de kinderen van
groep 6 in het voorjaar van 2017 starten en het proces meebeleven tot aan de herfst. Naar verwachting zullen zij een keer in de 2 á 3 weken een half uurtje leren en werken in de tuin.

Regeling Reiskosten leerlingenvervoer
Wanneer u leerlingen vervoert voor activiteiten die in verband staan met school heeft u recht op een
reiskostenvergoeding. Deze vergoeding wordt betaald uit de opbrengsten van de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage. Hoe werkt het? Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vult u het formulier
“Declaratie reiskosten leerlingenvervoer” in. Dit formulier is binnenkort te vinden op
http://www.antoniusschool.nl/. Het aantal kilometers wordt berekend via
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner . Er wordt €0,19 per kilometer vergoed. Ook kunnen de
kosten voor het gebruik van een veerpont en/of parkeerkosten gedeclareerd worden via het
formulier.
Het volledig ingevulde formulier kunt u inleveren bij Ilse Marti, penningmeester van de
activiteitencommissie (AC). Uitbetaling vindt plaats via de bank door de penningmeester van de AC.
Wist u dat….
Wij van alles inzamelen: lege batterijen, oude kleding en textiel en lege cartridges.
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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 15-11-2016
Datum
tijd
Groep activiteit
23 dec
8.30-14.00
1-8
Kerstactiviteit, 9.00 tot 11.30 uur
24 feb
1-8
Viering carnaval
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
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!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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