
20 april t/m 18 mei                                                nummer 8 schooljaar 2015/2016          
_____________________________________________________                      

      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 

 

VOETBALTOERNOOI SJS 

Vorige week heeft onze school met 3 teams meegedaan aan het voetbaltoernooi voor basisscholen in onze 

gemeente op het sportpark van SJS te Stadskanaal. Het eerste team heeft de 1e prijs behaald en voor de 

tweede keer op rij de wisselbeker gewonnen. Het tweede team kwam één doelpunt tekort om in de finale 

te komen en het derde team behaalde een vierde plaats in hun poule. Alle kinderen hebben enorm 

genoten en zeer sportief gestreden! Proficiat! 

 

KONINGSSPELEN GROEP 3 T/M 8 

Vrijdag 22 april a.s. vinden de koningsspelen plaats, zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen. De 

groepen 3 en 4 komen op eigen gelegenheid in sportkleding om 8.45 uur in de sporthal. Je mag 

eten/drinken meenemen. Om 11.30 uur is het afgelopen en zijn de kinderen vrij. 

De groepen 5 t/m 8 komen op eigen gelegenheid in sportkleding om 8.30 uur op het voetbalveld. Je mag 

eten/drinken meenemen voor in de pauze. Om 12.00 uur is het afgelopen en zijn de kinderen vrij. 

 

SCHOOLFRUIT 

Deze week is het de laatste keer dat er drie soorten fruit op onze school zijn afgeleverd. Het fruitproject 

heeft 21 weken geduurd en werd gesponsord door de Europese Unie. Dus vanaf volgende week kunt u uw 

kind zelf fruit meegeven. Uw kind heeft deze week een formulier meegekregen over schoolfruit met een 

gratis kaartje voor de bioscoop. 

 

VERKEERSEXAMEN 

Alle kinderen van groep 8 zijn zowel voor hun schriftelijk als praktisch (op de fiets) verkeersexamen 

geslaagd! PROFICIAT!  

 

WAXINELICHTJES 

Zoals velen van u weten is op 31 maart jl. pater Jaring de Wolff overleden. Pater de Wolff verzamelde cups 

van waxinelichtjes, die u in grote aantallen op school hebt gespaard. Wij willen u hiervoor danken! 

Vanaf heden stoppen wij met het verzamelen van cups van waxinelichtjes op school. 

 

OUDERS IN DE KLAS 

 Het is al jarenlang gewoonte dat ouders van kinderen van groep 1 en 2 hun kinderen naar de klas brengen 

en even een praatje met de juf  kunnen maken. Wij zien nu ook dat ouders in de andere klassen voor 

aanvang van de lessen blijven hangen. Dit is NIET  de bedoeling. Als u met de leerkracht wilt praten kunt u 

een afspraak maken. 
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TYPE-EXAMEN 

Er hebben dit schooljaar 16 kinderen uit groep 7 via DOC (De Opleidings Centrale) een typecursus gevolgd. 

Ze zijn allemaal gelaagd! PROFICIAT! 

 

DODENHERDENKING 

Ieder jaar op 4 mei staat Nederland even stil bij het leed van de oorlog. Vele jaren komen kinderen en 

ouders van vooral groep 7 en 8 bij elkaar en dat is dit jaar in de koepel aan het Willem Diemerplein. Om 

18.30 uur is de samenkomst bij de koepel en vindt er een herdenking plaats waar ook kinderen van onze 

groep 8 iets vertellen over de Joods-Nederlandse schrijfster Ida Vos-Gudema die haar roots hier in 

Groningen had. Na de herdenking vindt er een stille tocht plaats naar het oorlogsmonument bij de IJzeren 

Klap. Hier worden kransen en bloemen neergelegd vanuit het publiek. Wij stellen het zeer op prijs dat uw 

kind ook een bloemetje/roosje bij het monument neerlegt. Er zijn leerkrachten van onze school aanwezig 

en de kinderen van groep 7 en 8 krijgen een formulier mee naar huis, waarop het programma staat. 

 

AVONDVIERDAAGSE 

Van dinsdag 24 mei t/m vrijdag 27 mei vindt de avondvierdaagse in Musselkanaal plaats. Aanmelden kan 

nog tot 22 april. Vorig jaar was er veel deelname van onze school en daar rekenen we nu weer op! 

 

MEIVAKANTIE 

De kinderen hebben meivakantie vanaf zaterdag 30 april t/m maandag 16 mei. Op dinsdag 17 mei gaan de 

kinderen weer naar school. Tijdens deze vakantie worden alle verwarmingsbuizen in onze school 

vervangen. 

 

OUD PAPIER 

Zoals u in de uitnodiging van de schoolreisjes hebt kunnen lezen, worden vele activiteiten deels door het 

oud papier betaald. De papiercontainer staat deze week weer bij school. Na de meivakantie staat de 

volgende papiercontainer bij school en wij vragen u het papier zo lang te willen sparen! 

 

AFSCHEID JUF LINEKE, JUF THEA EN JUF JANNY 

Op woensdag 1 juni a.s. vindt het afscheidsfeest van juf Lineke en juf Thea plaats. Voor juf Janny wordt dit 

te veel en daarom neemt zij op gepaste manier afscheid van groep 4. Nader bericht over het afscheidsfeest 

volgt nog. Over de vervanging van de leerkrachten is op dit moment nog geen duidelijkheid, maar zodra dit 

bekend is wordt u op de hoogte gebracht. 

 

ACTIVITEITEN  KOMENDE WEKEN 

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 

Di.   17 mei        Papiercontainer bij school 

Do. 19 mei        Schoolreizen groep 1 t/m 6 

Di.  24 mei Avondvierdaagse t/m 27 mei 

Wo.25 mei        Voetbal/slagbaltoernooi Musselkanaal 

Ma. 27 juni       Klus- en schoonmaakavond (19.00 uur) voor team en ouders 

 


