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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. 

 

ALGEMENE OUDERAVOND 

Op maandagavond 28 november a.s. is er ’s avonds om acht uur een algemene ouderavond in de school. 

Die avond willen wij (interim-directie en teamleden) de ouders bijpraten over de ontwikkelingen binnen de 

school en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent bij deze van harte uitgenodigd om 

die avond aanwezig te zijn. 

 

BUSCHAUFFEUR THEO HEMMEN STOPT 

Theo Hemmen, één van de chauffeurs van onze schoolbus, heeft besloten om te stoppen. 

Acht jaar lang heeft Theo de buskinderen met veel plezier en enthousiasme ’s morgens naar school en ’s 

middags weer naar huis gebracht. 

Buschauffeur zijn betekent: vroeg uit de veren, contact met kinderen en ouders, 

verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, veiligheid, gastvrijheid en rijvaardigheid. Theo had het 

allemaal. 

Een heel vervelend incident, waarin Theo op een voor hem onacceptabele manier werd beschuldigd van 

lichamelijk geweld, heeft hem doen besluiten om te stoppen. Wij hebben daar ook als school met klem 

afstand van genomen en hebben Theo gevraagd om weer aan de slag te gaan, maar voor hem was de maat 

vol.   

We vinden het heel jammer dat Theo stopt als chauffeur, te meer omdat hij heel veel jaren met volle 

toewijding en overgave als vrijwilliger heeft gewerkt.  

We respecteren zijn besluit en willen we hem bedanken voor alles wat hij voor de buskinderen, hun ouders 

en ook voor onze school heeft betekend. 

Theo, bedankt voor alles. Het ga je goed. 

 

MRT TEST GROEP 3 EN 5 

Op maandag 28 november zal er een motorische test af worden genomen door de sportconsulent van de 

gemeente bij groep 3.  

Ditzelfde voor groep 5 op 12 december. Dus neem dan sportkleding mee. 

 

PIETENMIDDAG GROEP 1 T/M 4 

Op dinsdagmiddag 29 november mogen alle kinderen van groep 1,2,3 en 4 verkleed als Sint of Piet 

meedoen aan de Pietenmiddag op school. Wilt u mee helpen, meldt u zich dan nog aan? 

 

BEZOEK AAN HET PIETENHUIS VAN MUSSELKANAAL 

Op woensdag 30 november gaan de groepen 1 t/m 4 een bezoek brengen aan het Pietenhuis. 

Dit huis  zit in de oude “Bloemenhuis De Kan”.  

Groep 1 is er welkom vanaf 9.00u, groep 2 vanaf 9.45u, groep 4 vanaf 10.30u en groep 3 vanaf 11.15u. 

Wie wil er van de ouders met ons meelopen? 
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BIBLIOTHEEK 

Groep 6 brengt woensdag 30 november een bezoek aan de bibliotheek in Musselkanaal. We krijgen een 

uitgebreide rondleiding en worden wegwijs gemaakt in de vele categorieën boeken die er zijn. Het belooft 

een leerzame ochtend te worden. We gaan er lopend naar toe. 

 

SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER 

Na een ontvangst op het schoolplein om 8.30u, gaat Sinterklaas om 8.45u naar groep 1. Vervolgens gaat hij 

naar groep 2 om 9.45u. Vanaf 10.45u bezoekt hij groep 5,6,7 en 8 in de aula. De groepen 1 en 2 zijn om 

12.00u vrij.  

’s Morgens vieren de groepen 5 t/m 8 Sinterklaas in de eigen klas. Voor dit feest hebben de kinderen  van 

groep 5 t/m 8 een waardebon van de Blokker  t.w.v. 6 euro meegekregen en een brief over lootjes trekken 

en een surprise maken. Willen alle kinderen een surprise met een gedicht maken voor degene die ze 

getrokken hebben? Deze surprise kun je ’s morgens voor schooltijd naar binnen brengen. Zorg er voor dat 

je deze surprise ook niet ziet. 

Om 11.45u gaan alle kinderen van groep 5 t/m 8 naar huis of blijven schooleten, want ze vertrekken om 

12.45u naar Smoky, de bioscoop in Stadskanaal. We zijn na drieën weer terug op school.  We hebben 

hiervoor nog vervoer nodig. Graag even aan de eigen groepsleerkracht doorgeven of u wilt rijden.  

Groep 3 en 4 willen graag ’s morgens nog even oefenen als Piet. Daarvoor gaan ze naar de gymzaal. Jullie 

mogen je de hele dag als Piet verkleden. ‘s Middags komen Sint en Piet in groep 3 en 4. 

 

THE JIVECUP 

Op 9 december hebben de kinderen van groep 5 & 6 de voorronde van ‘de JiveCup’. Dit is van 09.30 uur tot 

11.30 uur. Ouders, familie en belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. De zaal van 

‘dansschool Poelman’ is open vanaf 09.15 uur.  

De kinderen komen gewoon om 08.30 uur naar school. Om 11.30 uur mag uw zoon/dochter mee naar huis. 

Kinderen die overblijven of mee naar school moeten, gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar 

school.’s Middags is er gewoon weer les op school.  

 

BELANGRIJKE DATA : 

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

28 november: Begin van de advent bij ons op school, MRT test groep 3 

29 november: Pietenmiddag voor groep 1 t/m 4 

30 november: bezoek bibliotheek groep 6, bezoek aan Pietenhuis groep 1 t/m 4 

2 december: Base groep 8 

5 december: Sinterklaasfeest 

9 december: Voorrondes dansen groep 5 en 6  

12 december: MRT test groep 5 

 

 

 

 

 

 


