
15 juni t/m 29 juni                                                   nummer 11 schooljaar 2015/2016          
_____________________________________________________                      

      Nieuwsbrief
 

_____________________________________________________ 
Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks digitaal op woensdag verzonden. Kopij en mededelingen inleveren 

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

OUD PAPIER  

De container staat deze week weer bij school. Voor de zomervakantie komt de container nog twee keer bij 

school te staan en wel van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli en van maandag 11 juli t/m 15 juli. Wij 

rekenen op uw bijdrage, want we doen het voor uw kind! 

BEDANKT 

Wij (juf Lineke en juf Thea) willen graag iedereen bedanken voor het prachtig afscheidsfeest als juf van de 

Sint Antoniusschool. Dank u wel voor alle lieve woorden, bloemen, cadeautjes, kaarten, bedankbriefjes en 

de vele geraniums. Het was geweldig! 

BASE 

Vrijdag 17 juni is er Base voor groep 6 en 7. 

Op vrijdag 1 juli is de slotavond van de Base. Iedereen van groep 6 t/m 8 is welkom. We beginnen dan om 

18.30 uur. De avond eindigt om 21.30 uur. We gaan een speurtocht houden dus doe goede schoenen aan. 

ZWEM 4 FEEST DAAGSE 

Op 24 juni 1966 is zwembad De Horsten geopend. Dat is bijna 50 jaar geleden! Zwembad De Horsten is nog 

steeds een prachtig zwembad. Het zwembad is jarig en dat willen wij vieren, samen met jullie, tijdens de 

sportieve en gezellige zwem4daagse, die plaats vindt van maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni. Op 

vrijdag 24 juni is er feest. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een inschrijfformulier mee naar huis 

gekregen. 

EXCURSIE GROEP 7 

Donderdag 23 juni gaat groep 7 op excursie naar Kamp “de Beetse” en naar de molen in Sellingen. Wij 

vertrekken ongeveer om 9.00 uur van school. Tot de lunch zullen wij bij kamp “De Beetse” zijn, daarna gaan 

we met de auto naar de molen. Vóór 15.00 uur zijn we weer op school. Alle kinderen moeten deze dag een 

lunchpakketje meenemen. Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar ouders die mee willen om te rijden. Het 

gaat dan om de heen- en terugreis, maar ook om het vervoer naar de molen. Het is dus het handigst als u 

de hele dag mee gaat.  

FIETSTOCHT 

Donderdag 23 juni a.s. vindt de jaarlijkse fietstocht van school plaats. We vertrekken vanaf school om 18.30 

uur.  
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BEDANKT 

Langs deze weg willen we graag Annie  Wind en Lilian Keybets bedanken voor hun inzet voor het maken 

van een prachtige boekenlijst. Alles is nu up-to-date. 

KLUS- EN SCHOONMAAKAVOND 

Op maandag 27 juni (niet op 13 juni zoals vermeld in de schoolgids!) is er weer de jaarlijkse klus- en 

schoonmaakavond die bestaat uit het schoonmaken van het schoolplein/fietsenhok, het dak van onze 

school, de ramen en dakranden. Ook zullen er kleine reparaties worden uitgevoerd (kleutermateriaal, 

uitzetramen, zandbak). We zoeken enthousiaste ouders die ons mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij 

de groepsleerkracht en het zal gemakkelijk zijn als u zelf materiaal meeneemt. De avond begint om 19.00 

uur. Alvast bedankt! 

KLEEDJESMARKT 

Op zaterdag 2 juli a.s. vindt er op het Willem Diemerplein een kleedjesmarkt plaats tussen 11.00 uur en 

16.00 uur. Kinderen kunnen met hun kleedje en hun spullen naar het Willem Diemerplein komen om een 

echte verkoper te worden. Door het slechte weer is de vrijmarkt op Koningsdag helaas niet doorgegaan. 

Deelname is gratis en alleen voor kinderen (kleine kinderen kunnen gesteund worden door hun ouders). 

Ook is er vertier op het plein zoals: koffie/thee met koek, clown Marco, hamburgers/patat, suikerspin, 

spelletjes, gratis schminken en nog veel meer…….. Deze markt wordt georganiseerd door SAM (Stichting 

Activiteiten Musselkanaal). 

 

PLASTIC  TASSEN 

In groep 1 en 2 zijn we op zoek naar plastic tassen. Wie kan ons daaraan helpen? 

 

Vr. 17 juni          Base (groep 6/7) 

Di.  21 juni         Waterpoloclinic groep 6, 7 en 8.  

Do. 23 juni  Excursie groep 7 kamp “De Beetse” 

Do. 23 juni         Fietstocht (18.30 uur) 

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

Di.  28 juni       Waterpoloclinic groep 6, 7 en 8 

Vr.   1 juli           Base (groep 6/7/8) 

Za.  2 juli            Kleedjesmarkt 

Di.   5 juli        Waterpoloclinic groep 6, 7 en 8 

Do. 7 juli             Afscheidsfeest meneer Allemekinders 

Vr. 8 juli Fietsspeurtocht groep 3 

Zo. 10 juli           Schoolverlatersviering (9.30 uur) 

 

 

 


