
8 feb. t/m 1 mrt.                                                             nummer 3 schooljaar 2016/2017           
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 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. 

 

SPORT- EN SPELDAG  

Op vrijdag 17 februari wordt voor de 31e keer de Sport- en Speldag georganiseerd in Sporthal de 

Veenhorst. De tijden voor de verschillende groepen zijn:  

 Groep 1, 2 en 3: 9.00 uur – 10.30 uur  

 Groep 4, 5 en 6: 11.00 uur – 12.30 uur  

 Groep 7 en 8:  13.30 uur – 15.00 uur  

Alle kinderen sporten in sportkleding en op sportschoenen. Voor de verschillende groepen en bij de 

onderdelen hebben we nog steeds hulp nodig. Graag doorgeven aan de klassenleerkracht als u beschikbaar 

bent.  

 

OUDERGESPREKKEN 

Op maandag 13 en dinsdag 14 maart worden alle ouders in de gelegenheid gesteld om de vorderingen van 

hun kind(eren) met de klassenleerkracht te bespreken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

 

INGELASTE STUDIEOCHTEND 

Op woensdag 22 maart 2017 hebben we een extra studieochtend gepland. Alle kinderen zijn die ochtend 

vrij.  

 

OUD PAPIER 

Maandag 27 februari 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. Wilt u de dozen wel zover mogelijk achter in de container plaatsen? Dat scheelt 

ons veel werk. 

 

CARNAVAL 

Dinsdagmiddag 28 februari vieren we op school Carnaval. De kinderen mogen ’s middags verkleed op 

school komen. De kinderen die blijven schooleten kunnen zich tussen de middag op school verkleden. Geen 

confetti en aanverwante artikelen meenemen. We maken er een vrolijke middag van. Alaaf. 

 

ASWOENSDAG 

Pastor Ria v.d. Stam komt met ons Aswoensdag vieren op school. We gaan samen de oude palmtakjes van 

vorig jaar verbranden op het schoolplein op deze eerste dag van de Vastentijd. 

 

BELANGRIJKE DATA 

18 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari  Carnaval 

1 maart   Aswoensdag 

13/14 maart  Oudergesprekken 
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