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Knikkeren                  

Er wordt al een hele tijd met veel passie geknikkerd in pauzes en na schooltijd. Afgelopen week werd 

duidelijk dat kinderen (uit de bovenbouw) onderling knikkers ruilen, maar ook verkopen aan elkaar. We 

willen dit onder schooltijd natuurlijk niet, maar hebben daar buiten schooltijden geen zicht op. Toch 

vinden wij het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent als ouder. 

Wisselmiddag dinsdag 5 juli 

Op dinsdag 5 juli is de wisselmiddag. Deze middag schuiven alle kinderen een klas op, zodat ze ook 

allemaal kunnen zien in welke klas ze na de zomervakantie komen en welke juf of meester ze krijgen. 

Alle nieuwe kinderen die na de zomer op school starten worden deze middag ook op school verwacht, 

zodat ook zij een beeld kunnen krijgen. De kinderen van groep 8 zijn deze middag vrij. 

Afscheid juf Madelon 

Juf Madelon Allemekinders neemt afscheid van onze school. Na de zomervakantie gaat ze naar de 

Vredeveldschool in Assen. Madelon wil haar afscheid van de kinderen graag combineren met de 

juffendag. Uiteraard zal ze ook op de laatste werkdag met haar eigen groep aandacht besteden aan 

het afscheid. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee 

en een hapje afscheid te nemen van Madelon op dinsdagmiddag 12 juli van 14.15 tot 15.00 uur of 

op woensdagochtend 13 juli van 8.15 tot 9.00 uur.  

Afscheidsmusical groep 8 

Traditiegetrouw neemt groep 8 afscheid van iedereen met het opvoeren van de eindmusical.  

Deze voorstelling wordt opgevoerd in de prachtige theaterzaal van Nieuw Woelwijck. Nieuw Woelwijck 

bevindt zich aan de Vosholen 10 te Sappemeer. 

We starten op dinsdagochtend 12 juli. Groep 8 zal een aantal scenes en liedjes/dansjes van de musical 

“Torenhoog” laten zien aan de kinderen en juffen van groep 1, 2, 3 en 4.  De kinderen gaan onder 

schooltijd lopend samen met de juffen naar Nieuw Woelwijck. We starten om half 10 met een scene en 

een aantal liedjes/dansjes. We zullen dus niet de hele musical opvoeren.  

Dinsdagavond 12 juli wordt de gehele musical opgevoerd voor de groepen 5, 6 en 7 en de oude groep 8. 

Deze begint om 19.00uur en zal om ongeveer 21.00 uur afgelopen zijn. De ouders brengen hun kinderen 

zelf naar de zaal toe. De kinderen zitten bij elkaar.  

Bij allebei de voorstellingen bent u als ouder van harte welkom om te blijven en mee te genieten! Het is 

onze ervaring dat jongere broertjes en zusjes soms zorgen voor veel onrust in de zaal, wat natuurlijk 

niet leuk is voor de musicalsterren en de rest van het publiek. We vragen u zelf in te schatten of het 

een goed idee is uw kleinere kinderen ook mee te nemen.  
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MR Nieuws 

De samenstelling van de MR is gewijzigd. Wij hebben afscheid moeten nemen van Sacha Omlo en 
Marieke Ensing als oudergeleding. Hiervoor zijn Mariska Metz en Jacqueline Bosscher in de plaats 
gekomen. Daarnaast neemt ook Madelon Allemekinders afscheid als personeelslid. Gerard Holt zal 
haar gaan vervangen. Wij willen de oud leden hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid 
in de MR en verwelkomen de nieuwe leden.  

  
Datum MR vergadering 

De MR vergadert weer op donderdag 7 juli van 19.45 - 22.00 uur.  
De agenda ziet er in grote lijnen als volgt uit; 
- Bespreken uitslag ouderraadpleging  
- SOP en Digitaliseringsplan 

- Schoolgids 

- Evaluatie Schooljaarplan 

- i Pad uitrol 
- Evaluatie rekenonderwijs 

- Begroting MR en Activiteitenplan 2016/2017 

  
  
Wij nodigen u van harte uit deze vergadering bij te komen wonen.  
  
Hartelijke groet, 
  
Roos Claassen  
Tineke Kerdijk  
Gerard Holt  
Mariska Metz  
Jaqueline Bosscher  
Susanne Horburger  
  
Bijlage; Ouderbrief van Trefwoord. 

Gordoncursus: ‘Effectief communiceren met kinderen ‘ 

Zoals het nu staat start ik op maandag 14 september 2016 weer een Gordon-communicatiecursus 

met kinderen te starten op de st Antoniusschool! 

Ouders van andere scholen zijn ook van harte welkom! Je mag gerust deze uitnodiging doorsturen! 

In deze cursus leer je anders naar gedrag van kinderen te kijken, leer je goed en effectief te luisteren en 

ontdek je dat macht de relatie verzwakt. Je leert zodanig te confronteren dat de relatie goed blijft 

en je leert dat je een conflict ook op een goede manier kunt oplossen. Want dat is wat we als ouders toch 

willen: een fijne sfeer met wederzijds respect en vertrouwen! 

 

Het zijn 8 avonden ( uitgezonderd de week van 3 oktober én de Herfstvakantie) van ruim 2 uur. Van 20.00 

uur tot 22.15 uur. De kosten zijn 250, -, er mag in gedeelten betaald worden. Stellen krijgen korting, de 

partner betaalt 150, -. 



Opgave kan via de mail: vanharttothart@hotmail.com of kijk op mijn website: www.harttothart.nl 

Een cursist, die samen met haar man de training afgelopen najaar volgde schrijft het 

volgende:  

We hebben de Gordon cursus effectief luisteren naar kinderen gedaan bij Isabelle. 

Onze dochter had al begeleiding gehad van Isabelle op school, maar wij vonden dat wij ook een stukje 

begeleiding nodig hadden en dat niet alleen onze dochter moest veranderen in bepaalde dingen. 

We hebben in de cursus geleerd om de signalen die een kind afgeeft op te pakken. Uit die signalen 

volgt een reactie en voorheen was het vaak zo dat we beiden boos waren, maar door de cursus 

kunnen we daar veel beter mee omgaan. Het is een stuk rustiger geworden in ons gezin. We praten 

wel veel meer en dat is heel positief!  Ik zou het een ieder aanraden om de cursus te volgen. Vooral als 

je denkt dat de sfeer tussen ouder en kind beter kan!  

 

Isabelle Hofstra  
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