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Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Ernst Bouwman en ik ben vanaf dit schooljaar op de dinsdag werkzaam als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs bij de St. Antoniusschool. Ik werk voor Huis voor de Sport Groningen en ben ook 
werkzaam bij scholen in Ter Apel en Ter Apelkanaal. Zelf ben ik woonachtig in Valthermond en mijn 
hobby’s zijn voornamelijk voetballen en alles wat met sport te maken heeft.  
De gymlessen zijn onderverdeeld in toestel en spel lessen. Elke week wordt er een ander 
bewegingsthema en bewegingsgebied behandeld.  In de toestel lessen worden turn -en atletiek 
elementen gebruikt zoals springen, over de kop gaan, zwaaien, klimmen, klauteren en balanceren. De 
kinderen kunnen met de toestel lessen op hun eigen niveau bewegen, waardoor het voor iedereen leuk 
en uitdagend is. Daarnaast leren de kinderen om grenzen te verleggen, op hun beurt te wachten, kennis 
van bewegingen en elkaar te helpen. 
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan spel onderdelen waarbij de leerlijnen behandeld worden 
zoals gooien, mikken, vangen en retourneren. De bovenbouw krijgt al meer echte spelvormen zoals 
basketbal, voetbal, korfbal,  volleybal, handbal, trefbal en vele andere spelen. Naast de motorische 
ontwikkeling leren de leerlingen om respect voor elkaar te hebben, samenspelen, regelkennis, om te 
gaan met winst en verlies en elkaar te helpen. 
Tot ziens bij de St. Antoniusschool! 
Groet,    Ernst Bouwman 
 

Rommelmarkt 
Zaterdag 23 september hebben we onze jaarlijkse rommelmarkt 

gehouden met super mooi weer. 

Tijdens de 3 inzamelavonden kwamen er weer veel leuke spullen 

binnen. Ook hebben we via de kinderen vele leuke dingen mogen 

ontvangen voor het enveloppen spel. Onze dank hiervoor ! 

De opbrengst van de rommelmarkt is 1300 euro ! 

Helemaal super natuurlijk, voor dit geld kunnen we vanuit de oudervereniging weer veel leuke dingen 

aanschaffen voor de kinderen van onze school. 

We willen alle vrijwilligers, jong en oud, bedanken voor de hulp tijdens de rommelmarkt! 

 

Contact  
Wanneer u belt naar de St. Antoniusschool, zal worden opgenomen door een medewerker van het 

bestuurskantoor van Primenius. Deze medewerker zal bij ziekte uw kind ziekmelden in ParnasSys en dit 

doorgeven aan de leerkrachten. Bij specifieke vragen voor de leerkrachten wordt u door de 

medewerker doorverbonden naar de school.  

 

Zuludesk installatie 
Uit inventarisatie blijkt dat nog niet  iedereen Zuludesk heeft geïnstalleerd op de iPad. Om goed te 

kunnen werken met de iPad op school is het van belang dat Zuludesk geïnstalleerd is op de iPad van uw 

zoon/dochter. Apps van school worden bijvoorbeeld via Zuludesk op de iPad geplaatst  en zo werken ze 

in een veilige omgeving.  

Op www.primenius.nl/ouderinformatie/ is de handleiding te downloaden.  

 

Nieuwsbrief 
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Kinderboekenweek : thema griezelen 
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: 

griezelen.  De Kinderboekenweek heeft als doel kinderen enthousiast te maken 

over lezen. Gedurende de week zal hieraan extra aandacht worden besteed.  

 

Jaarvergadering 
Geachte ouders/verzorgers, 

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de oudervereniging op dinsdag 10 oktober 

om 19.30 uur in onze school. Tijdens deze avond willen wij u vertellen wat wij het afgelopen jaar hebben 

gedaan en wat we dit schooljaar gaan/willen doen. Daarnaast presenteren we onze jaarcijfers. 

Namens de oudervereniging St. Antoniusschool 

 

Fietskeuring 
Op dinsdag 17 oktober is er een fietskeuring voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ouders van 

kinderen uit deze groepen ontvangen binnenkort een inspectielijst waarop gecontroleerd zal worden. 

Uw kind krijgt de bevindingen van het VNN-team mee naar huis.  

 

Kenningsmakingsgesprekken 
Volgende week maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober vinden er kennismakingsgesprekken plaats. 

We vinden het belangrijk om met u samen te werken aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Om 

uw kind nog beter te leren kennen willen we graag met u in gesprek.  

De kinderen krijgen dit keer geen briefje mee. In de bijlage is een planning van de gesprekken 

opgenomen. Mocht u niet kunnen op het aangewezen tijdstip, dan graag eerst onderling ruilen. Mocht 

u er niet uit komen dan kunt u altijd contact op nemen met de desbetreffende leerkracht.  

 

Social Schools 
Ouders die willen inloggen op Social Schools zonder gebruik te maken van een iPad/mobiele telefoon 

kunnen gebruik maken van de volgende link: https://st-antoniusschool.socialschools.nl/ 

Na de herfstvakantie verloopt de communicatie (oudergesprekken/nieuwsbrief e.d.) via Social Schools. 

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u mailen naar: alexandra.zwiers@primenius.nl  

 

Wijziging data schoolkamp/schoolreis 
I.v.m. de boeking van de locatie zijn de data voor schoolkamp van groep 8 aangepast. Op 18, 19 en 20 

juni zal groep 8 op kamp gaan. Op de jaarkalander die u ontvangen heeft stonden de schoolreisjes van 

groep 1 t/m 6 gepland op donderdag 5 juli. Op deze dag zal ook groep 7 uiteraard op schoolreis gaan.  

 

Stichtingsdag 
Op donderdag 5 oktober hebben de leerkrachten een personeelsdag van stichting Primenius.  

Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.  

 

Kinderpostzegelactie 2017 

Woensdag 27 september (morgen) start voor groep 7 en 8 de verkoop van de kinderpostzegels. De 

kinderen hebben een brief ontvangen met daarin informatie over de verkoop en de bestelapp die 

mogelijk gebruikt kan worden. Uiterlijk volgende week woensdag (4 oktober) de bestelenvelop 

inleveren.  
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Belangrijke data 

4 – 15 oktober : Kinderboekenweek 

5 oktober : leerlingen vrij i.v.m. personeelsdag 

17 oktober : Fietskeuring groep 5 t/m 8 

 

 


