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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 

 

NIEUWE LEDEN OUDERVERENIGING 

In de maand april zijn er verkiezingen gehouden voor twee nieuwe leden voor de oudervereniging. De twee 

nieuwe leden zijn: Monique Gepken, moeder van Kaylin (groep 1) en Justin (groep 3) en Sandra Hof, 

moeder van Joris (groep 4) en Rodin (groep 7). Veel succes gewenst in de oudervereniging! 

 

VERNIEUWING LEIDINGEN CENTRALE VERWARMING 

In de meivakantie zijn alle leidingen van de verwarming vervangen. Ze lopen nu boven de grond in plaats 

van de oude leidingen, die onder de grond liepen. Het was een hels karwei en de school stond letterlijk op 

zijn kop. De school kan nu weer jarenlang verder met deze vernieuwing. 

 

OUD PAPIER 

De papiercontainer staat deze week bij school. We krijgen 5 eurocent per kilo en elke container levert 

tussen de 70 en 100 euro op. Na deze meivakantie gaan we weer voor een volle container!  

 

SCHOOLREISJE 
 
Groep 3 en 4 mogen bij verwacht mooi weer zwemkleding meenemen wanneer er gesproeid wordt door de 
tankwagen bij ons bezoek aan de Drentse Koe. 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Volgende week (dinsdag t/m vrijdag) vindt de avondvierdaagse in Musselkanaal plaats. Er hebben zich 180 

mensen opgegeven die voor de groep Sint Antonius lopen. Alvast veel succes gewenst! 

 

VOET- EN SLAGBALTOERNOOI 

Op woensdag 25 mei a.s. vindt het jaarlijks voet- en slagbaltoernooi plaats op het sportterrein van de v.v. 

Musselkanaal. De meisjes uit groep 8 doen mee aan het slagbaltoernooi en de jongens uit groep 7 en 8 met 

twee teams aan het voetbaltoernooi. Het toernooi begint om half twee en we verwachten vele supporters 

om onze teams aan te moedigen. 

 

BASE 

Op vrijdag 27 mei is er Base voor groep 8. 
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FIETSKEURING GROEP 7 EN 8 

Op maandag 30 mei a.s. (9.00 uur) worden de fietsen van de kinderen van groep 7 en 8 gekeurd door de 

VVN. Voordat de kinderen op hun fiets op schoolkamp gaan, weet men of de fiets goed is of dat er nog iets 

aan gerepareerd moet worden. Een goede fiets geeft een veilig gevoel! 

 

AFSCHEID JUF LINEKE EN JUF THEA 

Op woensdag 1 juni a.s. nemen juf Lineke en juf Thea afscheid van onze school. U bent welkom van 9.00 

uur tot 10.30 uur om onder het genot van een kopje koffie/thee en een hapje afscheid van de beide juffen 

te nemen. De kinderen krijgen nog een programma van deze dag mee naar huis. Juf Janny neemt op 

gepaste wijze afscheid van groep 4. 

 

BEZOEK AAN DE BIEP DOOR GROEP 3 
 
Groep 3 gaat op maandag 6 juni om 10.45 u. kennismaken met de Bibliotheek. We gaan er een soort 
speurtocht doen. Wie wil ons helpen? 
 

FIETSTOCHT GROEP 3 

Vrijdag 8 juli gaat groep 3 een speurtocht fietsen. Ouders en evt. broertjes of zusjes mogen ook mee. 

Nadere informatie volgt, maar dan kan er alvast geoefend worden. Het wordt een tocht van ongeveer  

15 km. 

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE WEKEN 

Do. 19 mei Schoolreisjes groep 1 t/m 6 

Di. 24  mei Begin avondvierdaagse 

Wo. 25 mei Voetbal- en slagbaltoernooi 

Vr. 27 mei Base voor groep 8 

Ma. 30 mei BAS schoolkrant  / Fietskeuring groep 7 en 8 

Di. 31 mei Schoolverlatersfoto groep 8 

Wo. 1  juni Afscheid juf Lineke en juf Thea 

Ma. 6 juni Kennismaken Bibliotheek groep 3 

Wo. 8 juni Schoolkamp groep 7 en 8 

Do. 9 juni Schoolkamp groep 7 en 8 

Vr. 10 juni Schoolkamp groep 7 en 8 

Vr. 8 juli Speurtocht groep 3 


