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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. 

 

INVALIDENPARKEERPLAATS 

Het komt de laatste tijd veel vaker voor dat de invalidenparkeerplaats wordt gebruikt voor kort parkeren 

door ouders die daar geen recht op hebben en dus een andere parkeerplaats zouden moeten gebruiken. 

Hierdoor hebben degenen voor wie de invalidenparkeerplaats bedoeld is geen toegang. Er zijn klachten 

binnengekomen over onheuse of boze reacties in de richting van die ouders nadat ze onterechte 

parkeerders daarop hadden aangesproken. Daarom een dringende oproep: wilt u s.v.p. de 

invalidenparkeerplaats niet gebruiken als u daar geen recht op heeft? Alvast heel erg bedankt. 

 

GYMNASTIEKROOSTER 

Zoals we al aankondigden op de informatieve ouderavond schakelen van januari tot aan de zomervakantie 

een vakleerkracht in om een groot deel van de gymnastieklessen te geven. De vakleerkracht geeft les op 

maandag, woensdag en vrijdagochtend. De lessen van dinsdagmiddag en donderdagmiddag worden 

gegeven door bevoegde eigen leerkrachten. Het gymnastiekrooster voor groepen 3 tot en met 8 ziet er 

vanaf 9 januari anders uit. Dit is het nieuwe rooster: 

 

Groep 3: dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur en donderdag van 14.00 tot 15.00 uur 

Groep 4: maandag 8.45 tot 9.30 uur en vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur 

Groep 5: donderdag 13.00 tot 14.00 uur en vrijdag 9.15 uur tot 10.15 uur 

Groep 6 dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur en vrijdag  van 11.00 uur tot 12.00 uur 

Groep 7: maandag van 9.30 tot 10.30 uur en woensdag  van 8.30 tot 9.30 uur 

Groep 8: woensdag 9.30 tot 10.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 9.15 uur 

 

INTERNE BEGELEIDING 

Van begin januari tot de zomervakantie wordt Mirjam Nevels op onze school ingezet als intern begeleider. 

Mirjam is een zeer ervaren intern begeleider die tot nu toe in Hoogezand en Sappemeer werkt.  

Zij neemt tijdens de genoemde periode de plek in van Judith van Goor. Mirjam is ingepland op de dinsdags 

en tweewekelijks op de donderdag. Er is ook een tijdelijke uitbreiding en wel in de persoon van Marjan 

Brands. Marjan komt op de dinsdagochtend en de donderdagochtend. Mirjam is het eerste aanspreekpunt 

voor de leerlingenzorg. Mirjam is op haar werkdagen bereikbaar via de school en in het algemeen via haar 

mailadres Mirjam.Nevels@primenius.nl. Marjan is eveneens bereikbaar via de school en via het mailadres 

Marjan.Brands@primenius.nl 

 

LETTERFEEST GROEP 3 

Dinsdagmiddag 24 januari zijn voor groep 3 de laatste hobbels, waarna ze hun letterdiploma in ontvangst 

mogen nemen. Daarbij bent u als ouder van groep 3 uitgenodigd voor de hele middag. De kinderen mogen 

nog één gast meenemen. Om 14.45 uur is de diploma-uitreiking. 

 

ACTIE VOEDSELBANK 

Dit jaar is de inzameling voor de voedselbank een groot succes geworden. De PCI Heilig Kruis bedankt 
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iedereen namens de Voedselbank. 

 

KERST OP SCHOOL 

Donderdag is de kerstviering op school. We zouden het erg fijn vinden als de kinderen op 

donderdagochtend al de tas met spullen voor het kerstdiner willen meenemen met daarin: een mes, een 

vork, een lepel, een bord, een beker en  een soepkom. Alles voorzien van naam. Daarnaast zouden we het 

ook fijn vinden als de kinderen donderdagochtend een grote tas (ook voorzien van naam) bij zich hebben 

waar alle werkjes in kunnen. Zijn er nog ouders die een warmhoudplaat of warmhoudbak te leen hebben? 

Graag doorgeven aan de groepsleerkracht. 

 

KURKEN VERZAMELEN 

Zou u kurken willen verzamelen en willen bewaren voor groep 2. Wij willen hier graag een werkje mee gaan 

maken. De kurken mogen nu en na de vakantie worden afgegeven in groep 2. Alvast bedankt! 

 

FINALE JIVECUP  

Op vrijdag 13 januari is voor groep 5 & 6 de finale van de Jivecup. Alle kinderen hebben hierover een brief 

meegekregen naar huis. De finalisten mogen in de kerstvakantie nog een keer oefenen in  ‘Dansschool  

Poelman’  bij Jan en Monica. De finalisten worden om 12.30 uur verwacht in de Hunsowhal in Tweede 

Exloërmond. We gaan er vanuit dat de kinderen  hier met hun ouder(s) haar toe gaan. Mocht dit niet lukken 

wilt u dan onderling iets regelen? De finalisten mogen ’s ochtends vanaf 11.15 uur van school gehaald  

worden i.v.m. de voorbereidingen. De andere klasgenoten gaan de finalisten aanmoedigen. Deze groep 

vertrekt om 12.45 uur vanaf school met de groepsleerkracht. We zoeken nog ouders die willen rijden.  

Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht. Na de dansfinale zijn de kinderen vrij en worden ze bij 

school afgezet of in overleg bij huis.  

 

BELANGRIJKE DATA 

22 december   Kinderen om 12.00 uur vrij. Kerstspel 17.00 uur en kerstdiner 18.00 uur 

23 december   Groep 3 t/m 8 op school 9.30 – 11.30 uur, daarna kerstvakantie 

25 december   Kerststal in de Antonius kerk bekijken, 14.00 uur - 16.00 uur 

26 december   Schoolviering in de kerk aanvang 10.00 uur 

9 januari   Eerste schooldag in 2017 
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