Basisschool Antonius
De Goeijstraat 1, 5823 AH Maashees
0478-636584 dir.antonius@skov-onderwijs.nl
www.antoniusschool.nl

Schoolnieuws 14, 9 juni ‘17
Rapporten
We hebben nog niet alle rapportmappen terug gekregen. Ligt er nog een thuis? Dan graag even mee
naar school geven.

Agenda

Ouder-informatieavond
Op 20 juni is er een extra informatieavond ingepland over de toekomst van de school.
Het aantal leerlingen op een school heeft grote invloed op zowel de onderwijskundige als de sociale,
organisatorische en financiële aspecten van het onderwijs.
Op de ouderinformatieavond willen we graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden
en uitdagingen die ontstaan vanwege het dalend aantal leerlingen
dat onze school momenteel bezoekt en de komende jaren zal bezoeken. Er is een werkgroep “krimp”
ingesteld die samen met de directie en de MR nader onderzoek
wil doen naar o.a. de mogelijkheden van de school, de wensen van de ouders en de belangen van de
kinderen, met het oog op het behoud van kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen.
Deze informatieavond is een vervolg op de ouderinformatie- en uitwisselingsavonden die we in
januari en februari hebben gehouden.
Bijgesloten treft u nogmaals het verslag met de opbrengsten van deze bijeenkomsten.
U bent van harte uitgenodigd dinsdagavond 20 juni vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur weer aan
te sluiten en mee te praten en te denken over de toekomst van onze school.

12 t/m 23 juni
Cito gr 1-6

NOODOPROEP BRIGADIERS
Al vele jaren staan er brigadiers dag in dag uit klaar voor een veilige oversteek.
Zij zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het schoolplaatje.
De afgelopen jaren is niet alleen het aantal leerlingen gedaald, ook het aantal
brigadiers is in een rap tempo achteruit gegaan. Met een zeer klein groepje hebben we
toch getracht om de dagen volledig te vullen, zodat er op ieder gewenst tijdstip een
veilige oversteek gegarandeerd kon worden voor leerlingen, ouders en verzorgers.
Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Zoals het er nu uitziet zou het zelfs zo
kunnen zijn, dat er vanaf het komende schooljaar geen brigadiers meer zijn. Dat is niet
wat we willen!!
Om een veilige oversteek te kunnen blijven behouden, willen wij als brigadiers daar graag ons
steentje aan bijdragen. Echter kunnen wij dit niet met zo’n kleine groep mensen, daarvoor hebben
we echt wat meer handjes nodig.
Wat houdt het brigadieren in: Alle nieuwe brigadiers krijgen een instructie van onze wijkagente Janne
Blom. Je beslist zelf hoe vaak en op welk tijdstip je per week ingedeeld wilt worden om te brigadieren
en het kost je maar een kwartier per keer. Zo houden we de weg naar en van school samen veilig.
Dus, ben je bereid om ons een handje te komen helpen meld je dan nu aan!!
Voor meer informatie over het brigadieren of het aanmelden als brigadier, kun je terecht bij Joyce de
Ruijter, tel. 06-11077243 of via de e-mail: brigadier.antoniusschool@hotmail.com

4 juli
Film première gr
6-7-8

Helpende handen voor komend schooljaar voor bieb
Tiny en Evelien dragen graag het stokje over aan een volgende
ouder/vrijwilliger. Evelien was tevens coördinator van onze Bieb op school; zij
maakte het rooster en hield contact met de coördinator vanuit Biblioplus.
Kinderen kunnen wekelijks (nu op vrijdagmiddag) boeken lenen. Biebouders
begeleiden de uitleen en inname van de boeken volgens een rooster. Hoe
meer biebouders, hoe minder vaak aan de beurt. Doordat kinderen op school
boeken van de bieb kunnen lenen, hebben zij gemakkelijker toegang tot een
redelijke collectie en dat stimuleert het lezen! We willen die faciliteit heel graag behouden want
lezen is erg belangrijk! Tiny en Evelien hartelijk bedankt voor jullie inzet! Wie wil het stokje
overnemen? Graag een mailtje naar dir.antonius@skov-onderwijs.nl
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20 juni
Ouderinformatieavond 19.00 uur
27 juni
Rapporten
29 juni – 5 juli
Facultatieve
oudergesprekken

7 juli
Afsluiting Jeelo
voor kinderen
13 juli
slotmiddag
14 juli
Studiedag, start
zomervakantie
28 aug
Eerste schooldag

Slotmiddag (herhaling)
In verschillende mailtjes en/of uitgaven van Schoolnieuws zijn reeds aankondigingen gedaan van
veranderingen (t.o.v. vorige schooljaren) in de invullingen van de “afscheidsweken”. Samen met de
MR hebben we een aanpassing “op maat” gemaakt in het programma voor de schoolverlaters van
groep 8. De musical heeft plaats gemaakt voor een “Eindfilm”. Na vertoning van de film aan ouders,
familie en bekenden van groep 8 (én leerlingen van groep 6-7) volgen de traditionele
afscheidswoordjes. De “slotavond”, zoals u die al enkele jaren van ons gewend bent, komt daarmee
te vervallen.
Het afscheid van het schooljaar viert elke groep in de eigen klas, op eigen wijze op donderdagmiddag
13 juli a.s. De groepen 1-2-3 van juffrouw Carina en juf Christel “glijden” als afsluiting letterlijk het
schooljaar “uit”, op de speelplaats, om 14.45 u. Wilt u hier als ouder(s) getuige van zijn? Dat kan,
graag zelfs!
Omdat het voor de groep-achters Carlo – Hein – Isis – Joep – Sem en Jelte de laatste schooldag op
onze school is, zwaaien we hen ook op een speciale manier uit!
Aanwezigheid en bereikbaarheid directie
Zoals u allen bekend is er een interim directeur aangesteld vanwege het ziekteverlof van Linda.
Erik zal zoals het er nu uitziet op school zijn op onderstaande tijden. Linda zal op die dagen ook
gedeeltelijk aanwezig zijn. Zowel Erik als Linda zijn bereikbaar via het reeds bekende mailadres:
dir.antonius@skov-onderwijs.nl . Erik is telefonisch bereikbaar op 06-51825584.
Dag
Datum
Tijd
Locatie of activiteit
dinsdag
13-06-2017
middag
Sint Jozef
Holthees
donderdag
15-06-2017
ochtend
MT SKOV
Vortum-Mullem
middag
St. Antonius
Maashees
dinsdag
20-06-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
woensdag
21-06-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
maandag
26-06-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
vrijdag
30-06-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
maandag
03-07-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees
donderdag
06-07-2017
ochtend
MT SKOV
Vortum-Mullem
vrijdag
7-7-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
woensdag
12-07-2017
hele dag
Sint Jozef
Holthees
donderdag
13-07-2017
hele dag
St. Antonius
Maashees

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.
16-2017 overzicht ouderhulp, versie 1-5-2017
Datum
tijd
Groep activiteit
4 juli
6-7-8
Hulp bij aankleding zaal voor première avond film gr 8
1-2-3
Materialen en lokaal groep 1-2-3 poetsen
13 juli
1-8
Slotmiddag
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. Alvast hartelijk bedankt!!!

…………………………………………………………………………
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Popcorn-concert!!!!
Op vrijdag 16 juni 2017 vindt het ‘Popcorn-concert’ van fanfare St.
Cecilia plaats. Dit concert zal in het teken staan van film en filmmuziek
en Plein 27 zal omgetoverd worden tot een echte bioscoopzaal!
Naast filmmuziek wordt er door de leerlingen van de basisschool wel
een heel bijzondere act opgevoerd; een echte slagwerk-act! Alle
leerlingen van de basisschool hebben hier op vrijdagmiddag 9 juni,
onder leiding van de dirigent, hard voor geoefend.
Fanfare St. Cecilia nodigt dan ook alle leerlingen van de basisschool uit
om hun slagwerk-act te laten horen tijdens deze avond. Uiteraard zijn
ook alle ouders van harte uitgenodigd om te komen genieten van dit
optreden!
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op vrijdag 16 juni, 19.00
uur, in Plein 27!

………………………………………………………………………………..

Doe je mee?! Ja, Leuk!!!
Ook in Juni en Juli zijn er weer leuke activiteiten van Doejemee.
Inschrijven kan via www.sjorssportief.nl!
Levend Vloggerstratego Boxmeer
06-06-2017
14:30-16:00 uur
Buitenspeeldag!
Holthees
13-06-2017
15:45-17:00 uur
Battle of the supersoakers Vierlingsbeek 21-06-2017
15:00-16:00 uur
Battle of the supersoakers Vierlingsbeek 21-06-2017
16:00-17:00 uur
Modderdag 2017
Vierlingsbeek
28-06-2017
14:30-16:00 uur
Expeditie Robinson
Overloon, Schaartven, 3. 5 en 6 juli, 15:00-17:00 uur
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groep 5 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 4 t/m 8

