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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. 

 

IN GESPREK 

In de afgelopen weken heb ik als interim-directeur enkele gesprekken met ouders gevoerd over zaken die 

niet goed liepen of over zorgen die ouders hebben. Als u behoefte heeft om zaken met mij te delen vraag ik 

u om met mij een afspraak voor een gesprek te maken, bij voorkeur per mail. Dat kan via het mailadres van 

de school:  st-antoniusschool@primenius.nl. Dan kan onderzocht worden wat er in de betreffende situatie 

anders of beter kan. 

 

ST. MAARTEN OP SCHOOL 

Donderdagmiddag 10 november laten alle kinderen op school hun lampion aan elkaar zien, worden er 

verschillende Sint Maartenliedjes gezongen, en krijgt iedereen natuurlijk iets lekker. 

 

RAPPORTBESPREKINGEN 

Op maandag 21 nov. en dinsdag 22 nov. geven wij alle ouders de gelegenheid om de vorderingen van hun 

kind(eren) te bespreken met de groepsleerkracht. De kinderen krijgen a.s. maandag de uitnodiging mee. 

 

INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK 

Woensdag 30 november brengt groep 6 een bezoek aan de bibliotheek. Deze introductieles heeft als doel 

om de kinderen alle mogelijkheden van de bibliotheek in Musselkanaal aan te reiken en om het lezen te 

stimuleren.   

 

SINTERKLAAS 

Sinterklaas heeft besloten om dit jaar zelf een cadeautje uit te zoeken voor de kinderen van groep 1 t/m 4. 

U krijgt als ouder dus geen verlanglijstje mee naar huis. 

De groepen 5 t/m 8 mogen Sinterklaas helpen en krijgen een coupon van €5,-. Hiervoor kunnen ze bij de 

Blokker een cadeautje kopen voor een klasgenoot. Deze coupon krijgen ze via de eigen leerkracht. 

 

PIETENMIDDAG 

Dinsdagmiddag 29 november gaat groep 1 t/m 4 Pietenmiddag houden. De kinderen mogen verkleed  als 

Piet op school komen  en oefenen voor hulppiet.(sorry Piet). Wie van de ouders of anderen willen ons 

meehelpen bij de spelletjes op die middag?  Geef je op bij de leerkrachten, of via de intekenlijst op het 

raam bij de kleuters. 

 

OPROEP 
Voor de oudervereniging zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk, meld je dan aan! Dit kan via 

mailadres van Natasja van der Laan: jeroen-natasja@ziggo.nl Voor informatie wat de oudervereniging doet 

en inhoud verwijzen we naar de website of de schoolgids. Ook zullen wij aanwezig zijn op de ouderavonden 

op maandag 21 en dinsdag 22 november om vragen te kunnen beantwoorden. 
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VOEDSELBANK 

De Katholieke basisscholen van de Kanaalstreek en Parochiële Caritas Instelling van de Parochie van het 

Heilig Kruis houden een actie voor de voedselbank. In de periode rond Oogstdankdag, van 4 tot en met 13 

november 2016, willen we spullen verzamelen  voor de voedselbanken in de regio, die er een mooi pakket 

van maken voor de komende feestdagen. In alle 5 kerken en bijbehorende basisscholen zullen winkel-

wagentjes staan die u kunt vullen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende (houdbare) spullen: 

rijst - macaroni – spaghetti - kruidenmixen - olijf/zonnebloemolie - brinta - muesli - cornflakes - beschuit – 

crackers - leverpastei - jam - hagelslag - pindakaas – chocopasta - rookworst - vlees of vis in blik - groenten 

of soep in blik – aardappelpuree - thee - koffie - suiker – melk - WC-papier - handzeep - shampoo - 

tandpasta/tandenborstels - wasmiddel - damesverband – afwasmiddel. 

Lekkernijen voor de feestdagen: noten - koek - snoep. Voor de kinderen: spelletjes - kleurpotloden - 

boeken.  Hartelijk dank namens de Voedselbank! 

 

MEELOOPDAG GROEP 8 RSG TER APEL 

Op 17 november a.s. lopen de leerlingen van groep 8 een dag mee op de RSG in Ter Apel. Het busvervoer 

wordt geregeld via de RSG. De bus vertrekt om 8.20 uur. De kinderen worden uiterlijk om 8.05 uur op 

school verwacht. Om 13.15 uur vertrekt de bus vanuit Ter Apel terug naar school. De kinderen zijn om 

15.00 uur vrij.  

 

VOORLICHTING  OUDERS GROEP 8 OVER VOORTGEZET ONDERWIJS RSG EN UBBO 

RSG Ter Apel en Ubbo Emmius Stadskanaal geven in Musselkanaal gezamenlijk voorlichting voor 

ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. Tijdens deze voorlichting geven beide scholen algemene 

informatie over het voortgezet onderwijs én specifieke informatie over de scholen. Op 24 november vindt 

de voorlichting plaats in het gebouw van de St. Antoniusschool/De Musselhorst. U kunt zich inschrijven 

voor deze voorlichting via http://www.vo-markt.nl/ . 

 

BELANGRIJKE DATA : 

17 november: Meeloopdag groep 8 RSG Ter Apel 

18 november: Base groep 6 en 7 

21 november: Rapportbespreking 

22 november: Rapportbespreking 

24 november: Voorlichting ouders groep 8 over voortgezet onderwijs RSG en Ubbo 

28 november: Pietenmiddag voor groep 1 t/m 4 

28 november: Begin van de advent bij ons op school 

9 december: Dansfinales groep 5 en 6  

 

 

  

 

 

 


