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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. 

 

AFSCHEID 

Juf Patricia Wilkens en meester Henjo Borgman nemen na respectievelijk 15 

en 31 jaar afscheid van de St. Antoniusschool. ’n Ieder is van harte welkom om 

afscheid te komen nemen op dinsdag 18 juli van 14.45 uur tot 17.00 uur in de 

aula van de school. De koffie staat klaar. Wees welkom! 

 

NIEUWE WERKGEVER JUF CHANTAL 

Beste ouders/verzorgers, 

Via deze weg wil ik laten weten dat ik komend schooljaar werkzaam zal zijn bij 

de stichting Viviani. Ik zal binnen deze stichting bij verschillende scholen aan 

het werk gaan. De stichting Viviani heeft scholen binnen de gemeente Emmen. 

Dit is voor mij ook dichter bij huis. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de fijne 

tijd op de St. Antoniusschool! 

Groetjes Chantal Linneman. 

 

VAKANTIE 

Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag voor groep 3 t/m 7 van 9.30 uur tot 

11.30 uur. Donderdag 20 juli is voor groep 1 en 2 de laatste schooldag. Groep 

8 gaat ’s middags strooien! De kinderen van groep 8 zwaaien we 

vrijdagochtend 21 juli om 09.45 uur uit. Kinderen van groep 8: Veel SUCCES op 

het voortgezet onderwijs! Allemaal een FIJNE VAKANTIE toegewenst. De 

schooldeuren gaan/zijn op maandag 4 september weer open! We starten dan 

met het nieuwe lesrooster.  

 

KLUS- EN SCHOONMAAKAVOND 

We willen de ouders bedanken voor  het klussen en schoonmaken. We hebben dinsdag 11 juli met een 

aantal ouders de klassen, het fietsenhok en het schoolplein schoon gemaakt. Ook  de dakgoten en de 

buitenkant van de school zijn schoongemaakt. Helaas hebben we nog niet alle klussen kunnen doen. Een 

aantal ouders komen deze week nog een keertje op school om een aantal klusjes te doen. In het nieuwe 

schooljaar willen we graag nog meer hulp zodat we alle klussen op één avond kunnen doen.  

 

STUDIEFONDS GRONINGEN (2) 

In de vorige nieuwsbrief heeft een tekst gestaan van het Studiefonds Groningen. In deze tekst is een 

verkeerde link geplaatst. Hierbij de teksten met de juiste linkjes. 

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs?  En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk 

in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen.  

Het Studiefonds is er voor: 

- scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar.  

- leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-beroeps opleidende leerweg volgen. 
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- MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.  

Bekijk hier het filmpje over het Studiefonds: https://youtu.be/kFJTBOf-BfA 

Voor meer informatie en voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij het secretariaat van het 

Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 316 43 21 of studiefonds@provinciegroningen.nl. U vindt 

ook meer informatie op www.studiefondsgroningen.nl. 

Heeft u moeite met lezen en schrijven? Bekijk dan hier het filmpje over het Taalhuis van de Stichting Lezen 

en Schrijven: https://youtu.be/kFJTBOf-BfA 

 

TAALHUIS 

Heeft u moeite met lezen en schrijven? Bekijk dan hier het filmpje over het Taalhuis van de Stichting Lezen 

en Schrijven: www.youtube.com/watch?v=LysHXoCJH 

In een Taalhuis staan vrijwilligers voor u klaar om te helpen bij lezen, schrijven, rekenen en digitale 

vaardigheden. Kortom, de dingen waar u in de dagelijkse praktijk misschien tegen aanloopt, zoals het 

gebruik van een OV-chipkaart, internetbankieren of het invullen van een formulier van het Studiefonds.  

In vrijwel iedere gemeente in de provincie Groningen is een Taalhuis te vinden.  

U belt met 0800 - 023 44 44. De gegevens komen dan terecht bij een Taalhuis bij u in de buurt. Een 

coördinator van een Taalhuis in de buurt neemt dan contact met u op.  

 

BELANGRIJKE DATA  

19 SEPTEMBER INFORMATIEVE OUDERAVOND 
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