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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. 

 

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING  

Op 28 maart kregen we bericht dat inmiddels 56 % van de ouders de vragenlijst van Scholen voor Succes 

heeft ingevuld. Bedankt daarvoor! Invullen kan nog tot en met zondag 2 april. Dus als u er nog niet aan toe 

bent gekomen: dan graag nog de vragenlijst invullen. Alvast bedankt! 

 

KERKBEZOEK 

Op donderdag 30 maart brengen alle kinderen uit groep 4 een bezoek aan de kerk. We vertrekken om 

12.45 uur vanaf school. We hopen deze middag rond 15.00 uur terug te zijn op school. Er is inmiddels 

voldoende vervoer. Bedankt hiervoor! 

 

PALMPASENSTOKKEN GROEP 1&2 

Op maandag 3 april vanaf 8.30uur willen we graag de Palmpasenstokken van de kleuters op school 

versieren met crêpepapier. Wie kan ons komen helpen? 

 

ZULUDESK 

Dinsdag 4 april komen de bovenschoolse ICT-ers bij ons op school om de problemen die er nog zijn met 

Zuludesk op te lossen. Het probleem dient op een strookje ingevuld te zijn dat u via de mail ontvangen 

hebt. Strookjes graag inleveren bij de eigen leerkracht van uw kind. 

 

GROEP 5 & 6 AFSLUITING 'SCOOR EEN BOEK'  

Op donderdag 6 april wordt er op het sportveld van SC Stadskanaal een sportieve afsluiting gehouden van 

het leesproject 'scoor een boek'. 

Kledingadvies: sportkleding of makkelijk zittende kleding. Voetbalschoenen mogen maar zijn niet verplicht. 

De  kinderen mogen iets te drinken meenemen 's middags.  

We vertrekken om 13.00 uur vanaf school en om 15.00 uur is het afgelopen. We zijn dus iets later terug op 

school. In overleg met de ouder die rijdt mag je thuis afgezet worden.  

We zoeken nog ouders die willen rijden. Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht.  

 

GROEP 5 & 6 HEALTHY AGEING TOUR 'VAN BIDON TOT BROODTROMMEL' 

Op vrijdag 7 april is in Musselkanaal de start van de Healthy Ageing Tour. In sporthal de Veenhorst krijgen 

de kinderen een voorlichting door diëtisten die voormalig beroepsrenners zijn.  Alle kinderen krijgen een 

gezonde broodtrommel en een leuke korte presentatie.  

Aansluitend doen ze mee aan 3 sportactiviteiten, op het plein bij de muziekkoepel, om daar vervolgens om 

12.00 uur de start van de tour te kunnen bekijken.  

De kinderen mogen na 12.00 uur bij de start gehaald worden om thuis een broodje te eten of lopen mee 

terug naar school. Graag even doorgeven of uw zoon/dochter mee teruggaat naar school!  
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KONINGSSPELEN 

Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen voor groep 3 t/m 8 plaats. De groepen 1 en 2 zijn vrij!  

’s Middags zijn alle kinderen vrij. Nadere informatie volgt. 

 

EERSTE COMMUNIE GROEP 4 

De Eerste Communieviering zal plaatsvinden op zondag 23 april om 10.00 uur in de Antoniuskerk. Iedereen 

is van harte uitgenodigd! 

 

AVONDVIERDAAGSE 

Loop jij ook mee? Opgeven kan nog t/m donderdag 20 april bij het aanspreekpunt van je eigen groep. De 

kosten zijn € 4,00 per persoon. De avondvierdaagse is van dinsdag 16 t/m vrijdag 19 mei. 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Na de verkiezing is Ramona Heijne benoemd tot nieuw MR-ouderlid.  

 

PALMPASEN IN DE KERK OP 9 APRIL  

Zondag 9 april om 9.30u zijn alle kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de tocht voor Palmpasen in de 

kerk. We verzamelen ons om 9.30u in het Parochiehuis naast de kerk, tezamen met de zelf versierde 

Palmpasenstok. Deze stok krijgen de kinderen de komende week mee naar huis en wilt u die dan thuis 

versieren en dan meenemen naar het Parochiehuis? 

U als ouder kunt plaatsnemen in de kerk. In de loop van de viering komen de kinderen met hun zelf ver-

sierde stok door de kerk lopen, de Palmpasenintocht. Na dit gebeuren gaan de groepen 4 t/m 8 weer in de 

kerk zitten en de groepen 1 t/m 3 blijven in het parochiehuis tot de viering tegen 10.30u is afgelopen.  

Groep 1 t/m 3 krijgen hun stok dan mee naar huis en wilt u die dan maandag weer meenemen versierd en 

al? Op maandag brengen de groepen deze stokken naar de bewoners van de verzorgingstehuizen en de 

zorgboerderij in Musselkanaal. Ze zijn er ieder jaar weer blij mee. 

 

BELANGRIJKE DATA 

14  april  Goede Vrijdag (vrij) 

17  april  Paasmaandag (vrij) 

21  april Koningsspelen 

22 t/m 30 april  Meivakantie 


