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 Nieuwsbrief  
 St. Antoniusschool 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

SCHOOLGIDS 

Voor dit schooljaar hebben we er voor gekozen om de schoolgids niet meer voor alle ouders op papier mee 

te geven. We hebben het algemene deel van de schoolgids zoals altijd op de website van de school staan. 

Daar staat het praktische deel ook en dat deel wordt ook aan alle ouders gemaild op de bij de school 

bekende mailadressen. Er ligt ook een papieren versie bij de ingang van de school, die bij behoefte aan een 

papieren versie meegenomen kan worden. 

 

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. 

 

FLORALIA  

Woensdag 28 september a.s. vieren we ons jaarlijks floraliafeest. Er worden spelletjes gedaan in 
en rondom de school en sporthal. De kinderen worden om 9.30 uur verwacht en om 12.00 uur zijn 
ze vrij. We hebben nog wel hulp nodig! U bent van harte uitgenodigd om dit feest bij te wonen en 
te komen helpen. Graag z.s.m. doorgeven aan de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.  
Denkt u er ook aan dat de kinderen allemaal thuis een mooie bloem knutselen en nemen deze mee naar 

school in de week van floralia of deze week al.  

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. 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! 

 

MUZIEKLESSEN 

De muzieklessen op school i.s.m. de muziekschool zijn weer gestart. De groepen 5 t/m 8 leren elke twee 

weken een nieuw liedje van hun eigen leerkracht. En van de docenten van de muziekschool krijgen de 

leerlingen les op verschillende instrumenten zoals viool, keyboard en djembé. 

 

GYMNASTIEK 

Groep 3 heeft gym op woensdag en vrijdag. Vrijdags gaan ze  douchen. 
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DE JIVECUP 

Vrijdag 30 september gaan de groepen 5 en 6 weer oefenen voor de jivecup bij Dansschool Poelman aan de 

Kerkstraat. Nog vier keer oefenen voor de grote danswedstrijd. Zet je beste beentje voor, jongens en 

meisjes! 

 

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. Graag 

inleveren voor 1 oktober. 

 

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? 

 

PLASTIC DOPPEN INZAMELEN VOOR HET OPLEIDEN VAN EEN HULP/GELEIDEHOND 

Op school bij de grote ingang staat sinds kort een inzamelbak voor doppen. De doppen die hier in mogen 

zijn o.a.: doppen van frisdrankflesjes/fruitsap- en melkpakken/ sportdrankjes/slagroombussen, 

doseerdoppen wasmiddel, wasbolletjes, shampoo/deodorant/tandpasta doppen, maar ook plastic deksels 

van o.a. de pindakaas en chocoladepasta. Met deze doppen zamelt het KNGF geld in voor de opleiding van 

geleide/hulphonden. Voor het opleiden van 1 pup tot geleide/hulphond is een bedrag nodig van €5000,-!!! 

Helpen jullie ons mee om als school doppen te gaan sparen hiervoor? 

Als de inzamelbak helemaal vol is zullen wij er zorg voor dragen dat de doppen bij een tussenpersoon 

terecht komen, die de doppen bij een fabriek aanbiedt voor recycling in ruil voor geld voor het KNGF! 

 

BELANGRIJKE DATA: 

28 september: Floraliafeest 

30 september: Base voor groep 8 

1 oktober: Rommelmarkt 

2 oktober: Gezinsviering met medewerking van ons kinderkoor 

3 oktober: Medezeggenschapsraadvergadering 

4 oktober: Bezoek aan de Heggerank i.v.m. Dierendag door groep 1 en 2 

5 oktober t/m 16 oktober: Kinderboekenweek 

7 oktober: Base voor groep 6 en 7 

17 oktober t/m 21 oktober: Herfstvakantie 

 


