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Schoolnieuws 9, 3 feb 2017

In gesprek met ouders
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, hebben we een ouderavond gehad met ouders van kinderen van 0 jaar
t/m kinderen die in groep 3 zitten. We hebben gesproken over hoe zij denken over het onderwijs en
ontwikkeling van hun kind en de rol van de school in het dorp.
Graag willen we dit gesprek ook voeren met ouders van kinderen die in gr 4 t/m 7 zitten. Ouders van
kinderen in groep 8 zullen veranderingen binnen de school niet meer meemaken, maar zijn welkom
indien zij interesse hebben.
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.
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 8
februari om 20.00 uur (LET OP, GEZIJZIGDE AANVANGSTIJD WEGENS OVERLAP MET OPENDAG
VOORTGEZET ONDERWIJS) op school gaan. Aanmelden kan via dir.antonius@skov-onderwijs.nl

Agenda
6 feb
Jeelo “zorgen voor
dieren”
8 feb, 20.00 uur
Ouder-infogesprek
Ouders gr 4-7(8)
9 feb
Cito-lijsten mee
naar huis
16-21 feb
Oudergesprekken
gr 1-7 en
adviesgesprekken
gr 8.

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. http://www.jeelo.nl/mijn-community/orientatietraject/projectzorgen-voor-dieren/

Marleen Koedam (ambulante dierenarts) opent het project. Aan de hand van een meegebracht dier
vertelt ze waarom zorgen voor dieren zo belangrijk is. Ze bezoekt de groepen waar kinderen haar
vragen kunnen stellen over haar beroep. De kinderen leren vervolgens meer over boerderijdieren,
konijnen, goudvissen, honden, katten en jonge dieren verzorgen.
Rode draden Van groep 1 naar 8 lopen de volgende rode draden door het project:
 Van kennis vergaren naar verzorgen: kinderen leren meer feiten over bouw, voeding,
leefomgeving en gedrag van dieren om vervolgens beter voor ze te kunnen zorgen.
 Van observeren en onderzoeken: Kinderen leren beter naar dieren kijken en leren dieren
onderzoeken om beter het belang van een goede verzorging te begrijpen.
 Van af en toe tot dagelijks verzorgen: Kinderen leren dat zorgen voor dieren
verantwoordelijkheid en discipline vraagt.
 Van eenvoudig naar complex presenteren: Kinderen leren hun kennis en ervaringen presenteren
in tekst, in beeld, mondeling en schriftelijk of een combinatie daarvan.
Maatschappelijke organisaties We zijn op dit moment maatschappelijke organisaties aan het
benaderen voor dit project, zoals de dierenarts, een dierenspeciaalzaak, IVN en de vlinderstichting.
Ook zullen we verschillende ouders benaderen om bijvoorbeeld met de klas een bezoekje te brengen
aan een (vee)bedrijf. Wellicht ontstaan er gedurende dit project nog meer mooie ideeën vanuit de
ouders, kinderen en leerkrachten.
We willen graag in de week van 27 maart een broedmachine in de hal plaatsen. De broedmachine
mogen we ergens lenen, maar we zijn daarvoor nog op zoek naar bevruchte kippeneieren en naar
iemand die ons en de kinderen kan begeleiden in het op een verantwoorde en diervriendelijke wijze
verzorgen van de eieren en kuikens. Graag contact opnemen met één van de leerkrachten wanneer
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24 feb
Viering carnaval
26 feb – 4 mrt
carnavalsvakantie
14 maart 19.00
Ouder – info
avond
Lentekriebels

je interesse hebt.
Projectresultaat De kinderen leggen hun ervaringen vast in boekjes, muurkranten, logboeken,
spreekbeurten en PowerPointpresentaties. Op donderdagmiddag 20 april sluiten we het project af,
rond de klok van 14.30 uur. We maken dan op het schoolplein een catwalk met echte dieren. De
kinderen mogen dan (onder begeleiding van de ouders) hun eigen huisdier showen op de catwalk.
Alle ouders zijn daarbij van harte welkom! Meer informatie over de afsluiting volgt t.z.t.
We wensen alle kinderen veel leerplezier!

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!!
Team Antoniusschool en de ouders van de jeugdraad

Nog even scrollen………
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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 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!)
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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