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Nieuwsbrief
 

_____________________________________________________ 
Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks digitaal op woensdag aan alle ouders verzonden. Kopij en 

mededelingen inleveren bij dhr. P. Stuivenvolt, tel.nr. school 413994 of st-antoniusschool@primenius.nl. 

 

NIEUW SCHOOLJAAR 

Het schoolteam en de kinderen zijn vorige week met frisse moed begonnen aan een nieuw schooljaar. 

Nieuwe groepen, nieuwe kinderen, nieuwe leerkrachten. Spannend, maar vooral ook leuk. We proberen er 

met elkaar weer een succesvol schooljaar van te maken.  

 

SCHOOLVIERING IN DE KERK 

Op donderdag 8 sept. vindt om 11.15 uur de openingsviering van het nieuwe schooljaar plaats in onze kerk. 

Alle kinderen gaan vanaf onze school onder begeleiding lopend/fietsend naar de kerk. Ouders zijn van harte 

welkom! Kinderen die op school overblijven gaan met de leerkrachten mee terug. 

 

OUD PAPIER 

Volgende week staat de papiercontainer weer bij school. We hopen dat de container aan het eind van de 

week weer helemaal vol zit. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we leuke activiteiten organiseren 

voor uw kind. 

 

INFORMATIEAVOND 

Op maandag 12 september is er een informatieavond in alle groepen van onze school. Alle kinderen 

hebben een uitnodiging meegekregen met het verzoek om het ingevulde strookje weer in te leveren. We 

hopen op een hoge opkomst. 

 

OUDERPORTAAL 

Via het ouderportaal kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Daarvoor heeft u een inlogcode en 

wachtwoord nodig. Indien u deze gegevens nog niet hebt of bent verloren, kan de leerkracht van uw kind 

een (nieuw) account aanmaken. 

 

JIVECUP GROEP 5 & 6 

Wij doen dit jaar weer mee aan de danswedstrijd bij dansschool Poelman. Daarvoor gaan we vijf  keer naar 

de dansschool om te oefenen. We oefenen op vrijdag 16 september, vrijdag 30 september, vrijdag 14 

oktober, vrijdag 4 november en vrijdag 18 november. De voorrondes zijn op vrijdag 9 december. Op de 

dagen dat we dansles hebben hoeven de kinderen geen gymkleding mee te nemen.  

 

  



FLORALIA  

Op woensdag 28 september a.s. vieren wij het jaarlijks Floraliafeest op onze school. Wij beginnen die dag 

om 9.30 uur en de kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Er worden in en rondom de school allerlei spelletjes 

gedaan en hiervoor hebben we veel hulp nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind! Dit jaar 

knutselen de kinderen thuis allemaal een mooie bloem en nemen deze mee naar school in de week van 

FlORALIA!  

ROMMELMARKT 

Op zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats. We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 

13.30 uur. U kunt uw spullen brengen op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 18.00 

uur tot 20.00 uur. We hebben nog hulp nodig en u kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. Daarnaast 

zou het fijn zijn als leerlingen (per gezin) een prijsje (kleinigheidje) willen meenemen voor het 

enveloppenspel. De prijsjes kunnen voor 23 september worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Op de 

rommelmarkt bent u allen van harte welkom! 

 

OUDERBIJDRAGE 

Vanaf heden kunt u de ouderbijdrage, voorzien van naam, inleveren bij de groepsleerkracht. De 

ouderbijdrage voor het eerste kind is €22,50; het tweede kind is €20; het derde kind is €17,50 en vanaf het 

vierde kind kosteloos. Graag inleveren voor 1 oktober. 

 

OPROEP 

Het Antonius kinderkoor zoekt stoere jongens en meisjes die willen zingen! We repeteren iedere 

dinsdagmiddag van 15.00-15.45 uur. We beginnen met een glaasje drinken om de stem los te maken en 

aan het einde van de repetitie wordt er getrakteerd op iets lekkers. We gaan weer een concert geven met 

allemaal leuke en gezellige liedjes. Vorig jaar was dit een daverend succes!  18 december gaan we met 

elkaar kerstliedjes zingen in een echt kasteel. Reden genoeg om dinsdagmiddag te komen kijken en 

natuurlijk mee te zingen. Kom je ook? Namens het kinderkoor, Klaas Withaar en Marjolein Mensen. 

 

KOPTELEFOON 

Voor een aantal onderdelen van de apps die we op school gebruiken, hebben de kinderen een koptelefoon 

nodig. Wilt u er ook dit jaar voor zorgen dat uw kind weer een eigen koptelefoon mee naar school neemt? 

Bij voorbaat dank. 


