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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. 

 

VERKIEZING LID OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Vorige week heeft uw zoon/dochter hierover een brief meegekregen naar huis. Heeft u al een keuze 

gemaakt via de gesloten enveloppe? Deze enveloppe kunt tot uiterlijk vrijdag 17 maart inleveren bij de 

groepsleerkracht.   

 

ZULUDESK 

Dinsdag 21 maart wordt op alle eigen iPads, in de groepen 3 t/m 7, de app Zuludesk geplaatst. De 

informatie daarover is via de mail en op papier via de desbetreffende leerlingen verstrekt. De stappen 1 en 

2 dienen uitgevoerd te zijn, zodat Zuludesk geïnstalleerd kan worden. Let op: het ingevulde strookje moet 

dinsdag 21 maart samen met de iPad op school aanwezig zijn. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de bovenschoolse ICT-ers  via ipad@primenius.nl.  

 

GEERT TEIS GROEP 4, 5, 6 

Op dinsdagmiddag 21 maart gaan de groepen 4, 5 en 6 naar een voorstelling in Geert Teis te Stadskanaal. 

We vertrekken om 13.15 uur. De voorstelling is rond 15.00 uur afgelopen. De kinderen zijn dus iets later 

thuis. In overleg met de ouder die rijdt kunnen leerlingen worden thuisgebracht of ze worden bij school 

afgezet. Wie kan meerijden? Graag doorgeven aan de groepsleerkracht. 

 

MUZIEKLES 

Op dinsdag 21 maart hebben de groepen 5 t/m 8 weer muziekles van de docenten van de muziekschool. 

 

STUDIEDAG 

Woensdag 22 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het hele schoolteam. 

 

KERKBEZOEK GROEP 4 

Op donderdag 30 maart brengen alle kinderen uit groep 4 een bezoek aan de kerk. We gaan graag met de 

auto er naar toe, zodat we voldoende tijd hebben om de kerk te bezichtigen. We vertrekken om 12.45 uur 

vanaf school. We hopen deze middag rond 15.00 uur terug te zijn op school. Zijn er ouders die mee kunnen 

rijden? Graag doorgeven aan juf Margaretha. 

 

SCOOR EEN BOEK 

Op donderdag 6 april is er voor de groepen 5 en 6 een sportdag in Stadskanaal. Deze sportdag is de 

afsluiting van het leesproject Scoor Een Boek. Nadere informatie volgt. Hoeveel boeken heb je al gelezen? 

Misschien valt onze school wel in de prijzen. 
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