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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. 

 

NIEUWE BAAN VOOR JUF ELLEN KLEIN-MOORMAN 

Onlangs werd bekend dat juf Ellen per 1 maart 2017 een baan als MIB (meerschools intern begeleider) 

heeft aanvaard. Dat betekent dat zij onze school zal verlaten om op de St. Antoniusschool in Sappemeer te 

gaan werken. Ze werd al wegens zwangerschap in groep 7 vervangen door juf Kim en meester Bas. Om 

geen wisseling in de groep te krijgen zal die vervanging op dezelfde manier en op dezelfde dagen worden 

doorgezet tot de zomervakantie. Over het hoe en wanneer van het afscheid zullen we u zo spoedig mogelijk 

informeren.  

 

EXTRA LEERKRACHT VOOR GROEP 1 

Omdat het aantal leerlingen in groep 1 boven de dertig is gekomen en er in dit schooljaar nog enkele 

vierjarigen bij komen hebben we besloten om, net als vorige jaren ook soms gebeurde, een extra leerkracht 

aan te stellen tot aan de zomervakantie. Deze week hebben overeenstemming bereikt met juf Carolien 

Rotermundt uit Stadskanaal als nieuwe leerkracht voor de jongste kinderen. Zij heeft al eerder een 

instroomgroep opgestart en heeft het lesgeven in de onderbouw als specialisme. Ze heeft al enkele keren 

ingevallen op onze school, onder andere in groep 3. Meteen na de voorjaarsvakantie zullen we u op de 

hoogte stellen over de manier waarop we met de twee leerkrachten in groep 1 gaan werken. De beoogde 

datum van ingang is maandag 6 maart 2017. Juf Carolien zal al vanaf maandag 27 februari aanwezig zijn 

voor de voorbereidingen die nodig zijn. 

 

STICHTING LEERGELD 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten. Stichting 

Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan activiteiten, met betrekking tot 

onderwijs  (o.a. schoolreisjes) , sport & cultuur en welzijn. Meer informatie kunt u vinden op de website: 

www.leergeld.nl  

 

CARNAVAL 

Dinsdagmiddag 28 februari vieren wij carnaval in sporthal De Veenhorst. De kinderen en leerkrachten 

komen die middag verkleed op school en in de sporthal wordt er feest gevierd door de groepen. U kunt op 

het schoolplein of in de gang foto’s maken. Om het programma in de sporthal vlot te laten verlopen, gaan 

er géén ouders mee naar de sporthal.  De oudervereniging zorgt voor een traktatie. 

 

ASWOENSDAG 

De woensdag na carnaval (1 maart) is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd (veertigdagentijd). In 

het katholieke geloof is het de tijd van bezinning en doen wij als school mee aan het vastenproject NEPAL.  

Op deze woensdag worden de palmtakjes van vorig jaar verbrand op het schoolplein, deze takjes mogen de 

kinderen meenemen van huis. Wellicht hebben opa’s of oma’s ook takjes. 
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EINDSTAGE IN GROEP 5 

Juf Roos Deuling is op maandag 6 februari begonnen met de eindstage van haar opleiding en staat op 

maandag, dinsdag en woensdag voor groep 5. We wensen haar veel succes op de St. Antoniusschool. 

 

NIEUW LID VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Na de vakantie krijgen alle gezinnen een brief mee waarop ze hun stem kunnen uitbrengen op een nieuw  

Medezeggenschapsraadlid (MR-lid). 

 

OUD PAPIERCONTAINER 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het inzamelen van oud papier! Deze opbrengsten komen ten 

goede aan de activiteiten van uw kinderen hier op school. Om de opbrengsten zo hoog mogelijk te houden, 

is het belangrijk om de container efficiënt in te delen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om het losse 

papierafval achter de muur van opgestapelde dozen te gooien. De aflopen periode is het vaak 

voorgekomen dat het oud papier buiten de papiercontainer eindigt in plaats van er in. Dit zorgt voor veel 

overlast voor de school en de bewoners in de buurt.  

 

SCHOOLREIZEN GROEPEN 1 T/M 8 

Na de voorjaarsvakantie worden er brieven verstuurd met informatie over de schoolreizen van de groepen 

1 t/m 8. Hierin wordt aangegeven waar de reizen naar toe gaan, welke tijden zijn ingepland en hoe de 

betaling verloopt.  De datum kunt u alvast in uw agenda noteren: donderdag 11 mei.  

 

GROEP 3 EXTRA GYM  

Maandag 27 februari krijgt groep 3 een clinic. Hoe kunnen ze de klap tot klap loop halen? Willen alle 

kinderen uit groep 3 maandag daarom gymkleding meenemen.  

 

GROEPSLEZEN  GROEP 3  

Na de krokusvakantie zou groep 3 nog meer leeskilometers willen maken, wie wil ons daarbij helpen? Papa, 

mama, opa of oma het kan allemaal, in kleine groepjes lezen in een boek. Kunt u op dinsdag, woensdag of 

donderdagmorgen direct om 8.30uur, geef u dan op bij juf Claudia. Bij genoeg opgave voor een bepaalde 

dag, starten we.   

 

BELANGRIJKE DATA 

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

Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari:   Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: Oudergesprekken groep 8 

Vrijdag 3 maart     Bezoek pastor Ria v.d. Stam en Co & Corrie Reynders i.v.m. 

      vastenproject SHBN in Nepal  

Vrijdag 3 maart      Base voor groep 6,7 en 8 aanvang 19.30u in de Base achter  

      de kerk.  

Maandag 13  en dinsdag 14 maart:  Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

Donderdag 11 mei:    Schoolreizen groep 1 t/m 8  

Vrijdag 24 maart:    Pannenkoekendag groep 7 en 8   


