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      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. 

BEDANKT!! 

De familie Allemekinders wil iedereen bedanken voor de onvergetelijke afscheidsdag op donderdag 7 juli jl. 

Wat een kaarten, cadeaus, dankbare  woorden, bloemen! Wat een verrassingen tijdens deze dag! 

Nogmaals HARTELIJK DANK!!!!! 

ONDERWIJSINSPECTIE 

De onderwijsinspectie komt eens  in de vier jaar op school, om te kijken/inspecteren of alles naar wens 

verloopt. Je moet dan denken aan administratie, het lesgeven, kwaliteit, leerlingenzorg, veiligheid. De 

afgelopen 40 (!) jaar heeft de onderwijsinspectie onze school altijd als VOLDOENDE beoordeeld!! 

OUDERAVIESCOMMISSIE (OAC) 

Twee leden van de OAC, Martin Schepers en Peter Hof, zijn gestopt. Wij willen Martin en Peter bedanken 

voor inzet en betrokkenheid betreffende de Sint Antoniusschool. Na de zomervakantie zullen hun plaatsen 

door nieuwe leden worden ingenomen. Nogmaals bedankt! 

VAKANTIE 

Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag voor groep 3 t/m 8 van 9.30 uur tot 11.30 uur. Morgen (donderdag 14 

juli) is voor groep 1 en 2 èn groep 8 de laatste schooldag. Groep 8  gaat ’s middags strooien! Kinderen van 

groep 8: Veel SUCCES op het voortgezet onderwijs! Allemaal een FIJNE VAKANTIE toegewenst. De 

schooldeuren gaan/zijn op maandag 29 augustus weer open! 

 

DANKWOORDJE VRIJWILLIGERS 

De Sint Antoniusschool staat bekend om de vele activiteiten. Om deze activiteiten te organiseren, heb je 

vele vrijwilligers nodig.  Daar heeft onze school gelukkig geen gebrek aan!  Alle vrijwilligers, HARTELIJK 

BEDANKT, voor jullie inzet in het afgelopen schooljaar! 
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GROEP 5 

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork opent donderdag 14 juli a.s. de tentoonstelling ‘Kinderen 

met een ster’. Ter gelegenheid hiervan zijn wij (groep 5) uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar 

kinderboekenschrijfster Martine Letterie en illustrator Rick de Haas die verhalen voorlezen en samen met 

de kinderen tekeningen bij de verhalen maken. 

Wij zullen deze dag om 12.45 uur terug zijn. We eten dan een broodje op school. Wilt u, uw kind een 

broodje en iets te drinken meegeven? Alle ouders die zich op hebben gegeven om te rijden, krijgen 

hierover bericht. Er zijn genoeg ouders. Hartelijk dank hiervoor!  

 

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN………….. 

Zoals u misschien al gezien of gehoord heeft, ben ik donderdag 14 juli voor het laatst op de Antoniusschool. 

Volgend jaar ga ik werken op de Maria in Campisschool in Assen en op de Heilig Hartschool in Kopstukken. 

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier op de Antoniusschool (groep 5) mogen werken. Bij deze wil ik dan 

ook mijn collega’s, de ouders en natuurlijk de kinderen bedanken voor deze fijne periode. Ik wens iedereen 

een heel fijne vakantie toe.  

Hartelijke groet, Patricia Lübbers 

 

GROEP 3 VOLGEND SCHOOLJAAR 

Het nieuwe schooljaar start op maandag 29 augustus. Graag zou ik iedereen die de kinderen naar groep 3 

brengt die ochtend willen uitnodigen om ze uit te zwaaien in de klas. Dit duurt een kwartiertje (verhaal 

voorlezen).  Tot dan. Groeten van juf Claudia 

ROMMELMARKT 

In de maand september vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats op ons schoolplein. Wij willen u vragen om 

spulletjes te sparen voor deze markt. De precieze datum is nog niet bekend, maar dat hoort u direct na de 

zomervakantie. 

 

 

PRETTIGE VAKANTIE! 

 

 

 

 

 

 

 


