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Schoolnieuws 8, 12 jan 2017

Gelukkig Nieuwjaar!
Na twee weken vakantie vieren, zijn we afgelopen maandag weer aan een nieuw kalenderjaar
begonnen. Aan het einde van het speelkwartier hebben we met alle kinderen gebrainstormd hoe we
er een gelukkig jaar van kunnen maken; dat kun je wensen maar moet je vooral ook doen. Door
aardig te zijn voor elkaar en respect te hebben. En daar hebben we vervolgens met handen en
stemgeluid “vuurwerk” voor gemaakt.

Agenda

Bereikbaarheid school
Door vertraging van overstap naar een andere telefoonprovider, is de telefoon tijdelijk
doorgeschakeld naar het mobiele nummer van Linda. Ook wanneer ik niet in Maashees ben zal ik
ziekmeldingen e.d. doorgeven aan de leerkrachten. De leerkrachten zijn dus niet altijd telefonisch
bereikbaar. Ik kan hen wel vragen om u terug te bellen. Daarnaast kunt u natuurlijk wel een mail
sturen of even binnen lopen. Ik stel alles in zijn werk om deze vervelende situatie z.s.m. op te lossen.

27 jan gr 6-7-8
Gyminstuif

Kerstviering
Op vrijdag 23 december hebben we kerst gevierd. ‘s Ochtends waren er workshops waarin de
kinderen hele mooie kerst-kunstwerkjes maakten. Tussen de middag smulden we van een heerlijke
kerstlunch en ’s middags konden kinderen kiezen uit 2 kerstfilms. Het was een gezellige dag, waarbij
vele ouders een handje hielpen. Bedankt voor de hulp!! De foto’s op de website geven een indruk
van de dag. http://www.antoniusschool.nl/nl/6/2016-2017/kerstviering

23 jan – 3 feb
Citotoetsen 1-8

31 jan
MR-vergadering
6 feb
Jeelo “zorgen voor
dieren”
9 feb
Cito-lijsten mee
naar huis

Protocol schooltijden
We merken met regelmaat dat er kinderen te laat op school komen. We
willen graag dat alle kinderen op tijd op school zijn en hebben met de
MR besproken op welke manier we dat willen verbeteren. We hebben
met team en MR een protocol opgezet waarin u kunt lezen hoe we
willen zorgdragen dat kinderen op tijd op school zijn. Dit protocol is te
vinden op de website. Vanaf komende week zullen we op de daar
beschreven manier omgaan met het te laat komen.
http://www.antoniusschool.nl/

In gesprek met ouders van jonge kinderen
Zoals jullie wel bekend, neemt het leerlingaantal op onze school komende jaren verder af. Het team
heeft haar onderwijs als gevolg van die afname bijgesteld, zodat er ook voor minder kinderen toch
goed onderwijs geboden kan worden. Dit is met regelmaat een onderwerp dat in de MR en in de
teamvergaderingen wordt besproken; op welke manier kunnen we dat nu en in de toekomst blijven
bieden.
Als onderdeel van dat traject, willen we graag met ouders van jonge kinderen in gesprek. We zijn erg
benieuwd hoe ouders van jonge kinderen denken over het onderwijs en ontwikkeling van hun kind.
De ouders van kinderen van 0 jaar t/m kinderen die in groep 3 zitten hebben daarom een uitnodiging
ontvangen om daarover in gesprek te gaan.
SKOV (het schoolbestuur waartoe onze school behoort) wil ook in Maashees graag goed onderwijs
blijven bieden. Natuurlijk volgen we de landelijke normen. Daarbinnen is ruimte voor eigen invulling.
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16-21 feb
Oudergesprekken
gr 1-7 en
adviesgesprekken
gr 8.
24 feb
Viering carnaval
26 feb – 4 mrt
carnavalsvakantie
14 maart 19.00
Ouder – info
avond
Lentekriebels

Waar moet goed onderwijs volgens u aan voldoen? Hoe ziet u de rol van de ouder daarin? Er welke
rol heeft school volgens u in een klein dorp? Over dit soort vragen zal het gesprek op woensdag 25
januari om 19.30 uur op school gaan.
In het voorjaar zal er ook een gelegenheid komen voor gesprek met de ouders van kinderen in groep
4 t/m 7.
MR-vergadering
De volgende MR vergadering is op 31 januari. Wilt u in het openbare gedeelte een onderwerp ter
spraken brengen? Geef dat onderwerp dan uiterlijk 23 januari per mail door aan:
mailto:m.vdmanakker@skov-onderwijs.nl

Jeelo
We werken nog een paar weken binnen het project “omgaan met geld”. In de
bovenbouw worden, na bezoek en uitleg van ondernemers, bedrijfsplannen
opgezet, in groep 4-5 leren ze o.a. over de functie van reclames, symbolen op
producten en het retourneren van aangekochte produkten en in groep 1-2-3 wordt spelendewijs
geleerd in het winkeltje, door winkelbezoek en het omgaan met prijzen en geld op hun niveau. Het
project wordt deze keer afgesloten in de eigen groep, zonder ouders.
Van 6 februari t/m 21 april werken we aan het project “zorgen voor dieren”. Via onderstaande link is
een korte indruk van het project te bekijken. Heeft u ideeën voor een bijdrage aan dit project (bijv.
excursie, presentatie, creatieve activiteit)? Mail het naar juf Annemiek: a.timmermans@skovonderwijs.nl. http://www.jeelo.nl/mijn-community/orientatietraject/project-zorgen-voor-dieren/
Week van de Lentekriebels.
Basisscholen hebben naast verplichte einddoelen voor leervakken
ook verplichte doelen op het gebied van relaties en seksualiteit.
Uit de enquête “scholen met succes”, die u vorig schooljaar hebt
ingevuld, bleek dat we op dat gebied beduidend lager scoren dan
landelijk gemiddeld. We hebben daarom, na bespreking in het openbare gedeelte van de MR,
besloten om mee te gaan doen aan het projectweek “de week van de lentekriebels”.
De Week van de Lentekriebels is een projectweek voor het basisonderwijs, waarin iedere dag in groep
1 t/m 8 een les gegeven wordt over relaties en seksualiteit. De lessen dekken de doelen van het
basisonderwijs op dit gebied en zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een
persoon die: respect heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens,
wensen, opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op
het gebied van relaties en seksualiteit.
Tijdens de Week geeft de school lessen relationele vorming. De landelijke projectweek is van 20 t/m
24 maart 2017. De school kan er echter ook voor kiezen om de Week op een ander moment te
organiseren of voor een langere periode.
Informatie over dit programma kunt u vinden op de website http://www.weekvandelentekriebels.nl/
De GGD komt er op school een informatie-avond over verzorgen voor de ouders van Maashees en
Holthees; op 14 maart om 19.00 uur op de Antoniusschool.
Een interessante avond waarop het project wordt toegelicht en er gelegenheid is voor vragen en
gesprek over opvoeding rondom dit soms best lastige onderwerp.

…………………………………………………………………………..…………………………
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 10-1-2017
Datum
tijd
Groep activiteit
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!)
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7-8
6-7-8
1-2-3
1-8

4 juli
13 juli

Hulp bij instuderen van de musical, data in overleg
Uitvoering musical; hulp bij schminken enz.
Materialen en lokaal groep 1-2-3 poetsen
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!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoi jongens en meisjes!
Vlak voor de kerstvakantie hebben jullie van mij een flyer
ontvangen met de Doejemee activiteiten voor de
komende maanden.
Heel veel kinderen hebben zich al ingeschreven, maar er
is ook nog plek bij verschillende activiteiten.
Hieronder zie een greep uit de activiteiten waar nog plek is, maar kijk ook op
www.sjorssportief.nl want er is nog veel meer leuks te doen!
Natuurlijk mag je ook gerust meedoen met een activiteit in een andere plaats van
jouw gemeente!

Toedeledoki! Sjors
Type

Activiteit

Plaats

Start datum

Kosten

Tijd

Groepen

sport
sport
cultuur

Apenkooi
Nerfstrike
Maak je eigen
knikkerbaan!
Apenkooi
Pokémon Go
Mega Games
Mega Games
Knotshockey
Knotshockey
Zwieren
zwaaien
Zwieren
zwaaien

Maashees
Maashees
Maashees

di 10 januari
di24 januari
ma 30 januari

€ 0,00
€ 2,50
€ 3,00

15:15 - 16:45
15:15 - 16:45
15:15 - 16:45

1,2,3,4
5,6,7,8
1,2,3,4

Maashees
Maashees
Holthees
Holthees
Holthees
Holthees
Holthees

di 7 februari
di 14 maart
wo 8 februari
wo 8 februari
wo 22 februari
wo22 februari
wo 22 maart

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

15:15 - 16:45
15:15 - 16:45
14:15 - 15:30
15:30 - 16:45
14:15 - 15:30
15:30 - 16:45
14:15 - 15:30

5,6,7,8
1,2,3,4
1,2,3,4
5,6,7,8
1,2,3,4
5,6,7,8
1,2,3,4

Holthees

wo 22 maart

€ 0,00

15:45 - 17:00

5,6,7,8

sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport

Voor meer informatie en voor inschrijven : www.sjorssportief.nl
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Beste lezer,
De Nationale Voorleesdagen staan weer voor de deur!
Van 25 januari tot 6 februari wordt er overal extra aandacht besteed aan voorlezen aan jonge
kinderen. Het prentenboek van het jaar ‘de Kleine Walvis’ van Benji Davis staat dan centraal.
Natuurlijk organiseren we in de bibliotheek ook diverse activiteiten. Zo wordt er in verschillende
vestigingen voorgelezen en zijn er leuke voorstellingen.
De locaties, data en tijden zijn te vinden op www.biblioplus.nl
Speciaal voor ouders/verzorgers en iedereen die werkzaam is met jonge kinderen hebben we nog
iets anders. In elke vestiging wordt een informatieve bijeenkomst “Wijzer met taal en media”
georganiseerd met een dubbel karakter.
Natuurlijk hebben we het over het belang van voorlezen, welke boeken kun je gebruiken, en waar let
je op bij het kiezen van een boek.
Maar jonge kinderen willen ook graag aan de slag met een tablet. Hoe gaan we daar mee om? Willen
we dat wel? Is het goed voor hen, of juist niet? En hoe weet ik dan welke digitale media te
gebruiken? Hier gaan we tijdens deze bijeenkomst over in gesprek.
Heb je interesse? Meld je dan hier aan of stuur een bericht naar Jacqueline Gerrits
(j.gerrits@biblioplus.nl). De bijeenkomst is gratis. Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 18 januari 2017.
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