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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. 

 

ROMMELMARKT 

Onze jaarlijkse rommelmarkt was weer een groot succes. Iedereen bedankt die spullen heeft gebracht of 

heeft geholpen bij de verkoop. Tevens heel veel dank voor de vele sponsoren van het rad van fortuin. In 

onze schoolkrant worden ze met name genoemd. De opbrengst was dit jaar € 1748,- 

 

OUDERBIJDRAGE 

De ouderbijdrage kunt u, 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. 

 

WOL GEZOCHT 

Het is weer herfst, tijd om spinnenwebben te maken. Hebt u misschien nog oude wol in huis? Vooral 

kleurige wol is welkom. 

 

DE KINDERBOEKENWEEK 

De Kinderboekenweek is weer van start. Van 5 tot en met 16 oktober wordt er nationaal aandacht besteed 

aan het kinderboek. Het thema dit jaar is ‘Voor altijd jong!’ en is gericht op opa’s en oma’s.  Ook bij ons op 

school zullen wij verschillende activiteiten ondernemen. Wil je graag meer weten? Kijk dan eens op 

www.kinderboekenweek.nl.  

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 5 & 6 

Op maandag 10 oktober komt schrijver Jozua Douglas naar de bibliotheek in Musselkanaal. We gaan 

luisteren naar een lezing van deze schrijver. We zijn mogelijk iets later dan 12.00 uur terug op school.  

 

BELANGRIJKE DATA: 
5 oktober t/m 16 oktober: Kinderboekenweek 
7 oktober: Base voor groep 6 en 7 
17 oktober t/m 21 oktober: Herfstvakantie 
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