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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. 

 

MUZIEKLES AMICITIA 

Op donderdagmiddag 12 januari krijgen de kinderen van groep 5 en 6 een muziekpresentatie door 

muziekvereniging Amicitia uit Musselkanaal. Verschillende muziekinstrumenten zullen getoond en 

bespeeld worden. Het belooft een muzikale middag te worden. 

 

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 worden om 12.30 uur verwacht in de Hunsowhal in Tweede 

Exloërmond. We gaan ervan uit dat de kinderen  hier met hun ouder(s) naar 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. 

 

GYMNASTIEKROOSTER 

Zoals we al aankondigden op de informatieve ouderavond schakelen we 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 8.30 tot 9.30 uur en vrijdag van 10.30 tot 11.15 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 11.15 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 

 

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. 

 

LUIZENCONTROLE 

Op woensdag 18 januari vindt de luizencontrole plaats. Denkt u eraan dat uw kind geen gel, haarlak of 

andere producten in het haar heeft? Alvast bedankt. 

 

RAPPORTEN 

Willen de laatste kinderen hun rapport inleveren bij de leerkracht? Alvast bedankt. 
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OPEN DAGEN/MEELOOPDAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

Via deze weg een geheugensteuntje: open dagen en meeloopdagen van het voortgezet onderwijs.  
Ubbo Emmius:  

- woensdag 18 januari: meeloopdag (opgave via website) 
- woensdag 25 januari: Maarsdreef en Engelandlaan, Stadskanaal  
- vrijdag 27 januari Sportparklaan, Stadskanaal  
- donderdag 9 februari: Praktijkonderwijs, Stadskanaal  
* De locaties en tijden zijn te vinden op de website: www.ubboemmius.nl  

RSG Ter Apel:  
- zaterdag 28 januari van 10.00 - 15.00 uur.  
Carmel College Emmen:  
- zaterdag 25 januari van 13.30 - 16.30 uur en 18.30 - 21.00 uur.  
 

BELANGRIJKE DATA 

13 januari:   Base voor groep 6, 7 en 8. Aanvang 19.30 uur. 

17 februari:    Sport- en Speldag in Sporthal De Veenhorst. 

20 februari t/m 24 februari:  Voorjaarsvakantie. 

 

 


