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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. 

AFSCHEID LEDEN OUDERVERENIGING 

De vorige week hebben Angelique van der Heide en Rian Kuiper afscheid  genomen van de 

oudervereniging. Aan het begin van dit schooljaar had Erik Meezen afscheid  genomen. We willen 

Angelique, Rian en Erik hartelijk danken voor hun inzet betreffende onze school. De Sint Antoniusschool 

staat bekend om de vele activiteiten, die alleen doorgang kunnen hebben met de steun van de (vele!) 

vrijwilligers. Nogmaals dank voor jullie hulp en samenwerking! 

KLUS- EN SCHOONMAAKAVOND 

Afgelopen maandagavond hebben ongeveer 30 (!) ouders allerlei klusjes en schoonmaakwerkzaamheden 

verricht in en rondom de school. Langs deze weg willen wij deze mensen hartelijk danken voor hun vrije tijd 

en inzet voor onze school. BEDANKT!!!!!!!!! 

 

BASE 

 

Vrijdag 1 juli is de slotavond van de Base. Het is voor zowel groep 6, 7 als 8. We beginnen met een 

speurtocht om 18.30 uur. De avond eindigt om 21.30 uur. 

 

AFSCHEID  MENEER RINUS  ALLEMEKINDERS 

 

Op donderdag 7 juli nemen we op feestelijke wijze afscheid van onze zeer gewaardeerde directeur Rinus 

Allemekinders. U bent hierover geïnformeerd  middels een speciale brief. Nog even in het kort het 

programma. 

8.45 uur   Kinderen en ouders bij de St. Antonius kerk aanwezig  

9.00 uur   Aanvang viering, IEDER IS WELKOM 

10.30 uur Traktatie op de St. Antoniusschool, ook alle ouders WELKOM 

13.00 uur Kinderen vrij 

15.30 – 17.30 uur AFSCHEIDSRECEPTIE voor IEDER  die onze  St. Antoniusschool een warm hart toedraagt. 

Oud-leerlingen, ouders, oud-leerkrachten, vrijwilligers en vele anderen die Rinus even persoonlijk willen 

spreken, WELKOM! 

 

 

mailto:st-antoniusschool@primenius.nl


ACTIE KLUSWIJS 

De scholenactie bij Kluswijs is afgelopen. Dankzij de ouders heeft onze school een mooi bedrag bij elkaar 

gespaard. De school heeft een keukentrap en een ladder aangeschaft van een gedeelte van het gespaard 

bedrag! Nogmaals bedankt! 

FIETSTOCHT GROEP 3 

 

Vrijdag 8 juli gaat groep 3 met hun ouders fietsen. We vertrekken vanaf 9.00 uur en hopen om 12.00 uur 

weer terug te zijn. Ouders en jongere broertjes of zusjes mogen  mee. We gaan een speurtocht fietsen van 

ongeveer 12 km. Zorg voor een goede fiets en een goed humeur. 

Graag zou ik willen weten of ik op u kan rekenen. Er hangt een opgavelijst op school. 

GO SPORTS GROEP 7 EN 8 

Vrijdag 8 juli vindt het tweejaarlijkse sportevenement “Go Sports” in Stadskanaal plaats. Dit is in het 

centrum van Stadskanaal en duurt de hele dag. Voor groep 7 zoeken we nog ouders die de kinderen willen 

brengen en halen. We vertrekken om 9.30 uur bij school en willen graag om 14.30 uur weer gehaald 

worden. 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Vrijdag 15 juli a.s. is de laatste schooldag voor de groepen 3 t/m 7. We beginnen die dag om 9.30 uur en 

eindigen om 11.30 uur. Groep 8 neemt donderdagmiddag 14 juli afscheid van de school en gaat bij de 

groepen langs om te strooien. De zomervakantie duurt tot maandag 29 augustus, want dan begint de 

school weer.  

DANK U WEL 

 

Hierbij wil ik alle collega’s  en ouders van harte bedanken voor de vele condoleances die onze familie  heeft 

mogen ontvangen  wegens het overlijden van mijn vader Harm Zomer. Nogmaals onze oprechte dank! 

Juf Lineke Buurman-Zomer 

 

Do. 30 juni         Informatieavond ouders  groep 1 t/m 7  (19.30 uur) 
Za. 2 juli Kleedjesmarkt 
Di. 5 juli        Waterpoloclinic groep 6, 7 en 8 
Do. 7 juli             Afscheidsfeest meneer Allemekinders 
Vr. 8 juli Go Sports Stadskanaal groep 7 en 8 
Vr. 8 juli Speurtocht groep 3 
Zo. 10 juli            Schoolverlatersviering (9.30 uur) 
Ma. 11 juli          BAS- schoolkrant 
Wo. 13 juli Verjaardag meneer Schuten, juf Margaretha, juf Ellen in eigen groep 
Vr. 15 juli          Laatste schooldag  groep 3 t/m 7 
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  Formatie 2016-2017 

 

  De verdeling van de leerkrachten en groepen ziet er als volgt uit: 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag  mo.  Vrijdag mi. 

Groep 1 Patricia W. Patricia W. Bas Patricia W. X X 

Groep 2 Chantal Chantal Chantal Chantal X X 

Groep 3 Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia X 

Groep 4 Margaretha Margaretha Margaretha Margaretha Margaretha Margaretha 

Groep 5 Peter Peter  Peter Peter / Bas Peter  Peter 

Groep 6 Henjo Henjo Henjo Henjo Henjo Claudia 

Groep 7 
Tijdens 
zwangerschaps- 
verlof 

Ellen  
Bas  

Ellen  
Bas 

Ellen  
Kim  

Ellen  
Kim 

Ellen  
Kim  

Ellen 
Kim 

Groep 8 Alexandra 
Zwiers 

Alexandra Alexandra Alexandra Alexandra Alexandra  

 

 

 


