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      Nieuwsbrief
 

_____________________________________________________ 
Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks digitaal op woensdag aan alle ouders verzonden. Kopij en 

mededelingen inleveren bij dhr. R. Allemekinders, tel.nr. school 413994 of st-antoniusschool@primenius.nl. 

 

OUDERGESPREKKEN 

Op maandag 11 en dinsdag 12 april a.s. vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. Uw 

kind krijgt deze week een briefje mee naar huis waarop de tijd staat vermeld. De gesprekken met de ouders 

van groep 8 vinden op een later tijdstip plaats. 

 

SCHOOLVOETBAL SJS 

Op woensdag 13 april a.s. vindt er ’s middags op de velden van de v.v.SJS te Stadskanaal het jaarlijkse 

J.v.d.Veen schoolvoetbaltoernooi plaats. Er doen in totaal 21 teams mee en onze school neemt met 3 

teams aan dit toernooi deel. We vertrekken om 12.45 uur vanaf school en wensen alle jongens en meisjes 

van onze school die aan dit toernooi deelnemen veel SUCCES. 

 

AFSLUITING SCOOR EEN BOEK GROEP 5 & 6 

Op donderdag 14 april is de afsluiting van het project ‘scoor een boek’. Dit vindt plaats op het voetvalveld 

van SC Stadskanaal. Graag sportkleding aan (voetbalschoenen zijn toegestaan). We vertrekken om 08.25 

uur vanaf school. Om 10.15 uur rijden we weer terug naar school. We zoeken nog enkele ouders die willen 

brengen en halen. Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht.  

 

CITO- EINDTOETS GROEP 8 

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april a.s. vindt de Cito-eindtoets plaats voor de kinderen van 

groep 8.  

 

KONINGSSPELEN GROEP 3 T/M 8 

Op vrijdag 22 april a.s. vinden de koningsspelen voor groep 3 t/m 8 plaats. De groepen 1 en 2 zijn vrij!  

Om 8.45 uur moeten alle kinderen van de  groepen 3 en 4 op eigen gelegenheid aanwezig zijn in de 

sporthal, in sportkledij. Ze volgen hier verschillende clinics, zoals freerunning, tennis, dans, judo. 

Om 11.30 uur is het programma afgelopen en zijn de kinderen de gehele dag vrij. De kinderen dienen zelf 

eten en drinken mee te nemen voor in de pauzes! Wie wil er meehelpen? Graag opgeven vóór 14 april. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten om 8.30 uur op eigen gelegenheid aanwezig zijn op het voetbalveld, 

in sportkledij. De kinderen volgen hier verschillende atletiekonderdelen. Om 12 uur is het programma 

afgelopen en zijn de kinderen de gehele dag vrij en dienen op eigen gelegenheid weer naar huis te gaan. 

De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor in de pauzes! 

Wie wil er meehelpen? Graag opgeven vóór 14 april bij de groepsleerkracht. 

 

 

mailto:st-antoniusschool@primenius.nl


ACTIE KLUSWIJS 

Verbouwen, knutselen of beunen? Dan kunt u onze school steunen! 

Vanaf oktober 2015 doen wij mee aan de scholenactie van bouwmarkt Kluswijs (Open Einde 10 te 

Musselkanaal).  De afgelopen maanden hebben we al ruim € 800,- gespaard, een heel mooi bedrag waar 

we nuttige materialen voor kunnen kopen. Ieder van harte bedankt voor het ondersteunen van onze 

school. De actie loopt nog maar 2 maanden, april en mei, dus SPAAR MEE!!!!!! 

 

FLUOR 

Denkt u aan het betalen van de fluorbijdrage € 2,50 per kind? 

 

VERKIEZINGEN LEDEN OUDERVERENIGING 

Vorige week heeft uw kind een formulier meegekregen waarop u twee nieuwe leden kunt kiezen. Het 

ingevulde formulier kan ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. 

 

VASTENACTIE NEPAL 

De vastenactie, waaraan onze school heeft meegedaan om geld te sparen voor Nepal, heeft ruim € 600,-

opgebracht. Een geweldig bedrag waar pastor Ria van der Stam en haar familie enorm trots op zijn! De 

school wil namens pastor Ria en haar familie de kinderen en ouders bedanken voor deze actie. 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE WEKEN 

Do. 7 april    Schriftelijk verkeersexamen groep 8 

Vr. 8 april   Fietsclinic voor groep 7 en 8 

Ma. 11 april   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Di. 12 april  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  / Praktisch verkeersexamen groep 8 

Wo. 13 april  Voetbaltoernooi SJS  groep 6, 7 en 8 

Ma. 18 april  Bas-krant nummer 2 

Di. 19 april  Cito-eindtoets groep 8 

Wo. 20 april  Cito-eindtoets groep 8 

Do. 21 april  Cito-eindtoets groep 8 

Vr. 22 april  Koningsspelen groep 3 t/m 8 

Wo. 27 april  Koningsdag. Kinderen vrij 

Vr. 29 april  Gastles door mevr. Heijmans-Gudema in groep 8. Thema: Tweede Wereldoorlog 

Zo. 1 mei  1e H. Communie groep 4 

Wo. 4 mei  Dodenherdenking Musselkanaal 

 

 

 

 

 

 


