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Vakantiebieb 

De zomervakantie begint! Of je nu op vakantie gaat of thuis 

blijft: in de VakantieBieb vind je een leuk leespakket voor het 

hele gezin. Er staan gratis e-books voor jullie klaar in de 

VakantieBieb-app. Meer informatie vindt u op 

www.vakantiebieb.nl en daar is de app ook te downloaden op de 

iPad, tablet of telefoon.  

 

Kindervakantiespelweek 

In de laatste week van de zomervakantie, van 22 tot 26 augustus, is de Kindervakantiespelweek. Deze 

wordt georganiseerd door de Stichting Kindervakantie Besteding H-S. De kinderen hebben hiervan een 

programmaboekje met informatie mee naar huis gekregen. 

 

Dag groep 8! 

Groep 8 heeft voor de allerlaatste keer de tafels schoongemaakt in hun klas op de St. Antoniusschool, 

zodat de nieuwe groep 8 aan schone tafels kan aanschuiven. Nu gaan ze naar het voortgezet onderwijs!  

Heel veel succes allemaal op jullie nieuwe school. 

 

Musical            

Alle kinderen en ouders hebben deze week 

weer kunnen genieten van een prachtige musical 

gespeeld door onze eigen groep 8. Wat een 

geweldige acteurs en actrices. FANTASTISCH 

GEDAAN GROEP 8 EN JUF ROOS EN JUF 

LIESBETH. Met dank ook aan alle ouders die zo 

geweldig geholpen hebben.  

Schelpen verzamelen, groep 3 insectenwereld. 

Na de zomervakantie gaan we in groep 3 (de insectenwereld) werken over het thema het strand en de 

zee. Ik zou het leuk vinden als jullie dan (schoongewassen) schelpen mee kunnen nemen naar school, 

zodat we die kunnen gebruiken bij verschillende activiteiten. Alvast bedankt. Groetjes juf Yolande. 

Zomervakantie! 

Van 16 juli t/m 26 augustus is de zomer 

vakantie. Op maandag 29 augustus beginnen alle 

lessen weer om 8.30 uur. We wensen iedereen 

een hele fijne zomervakantie met veel zon en 

waarin iedereen lekker kan uitrusten en opladen 

voor het nieuwe  

 

schooljaar. Alle goeds voor jullie allemaal                             
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Om stil van te worden... 

Met een lach en een traan, ben ik aan het lezen 

gegaan. 

Wat een prachtige, persoonlijke woorden zijn 

er aan mij geschreven... 

 

 

 

 

Dat kan je niet anders dan intens beleven! 

Hartelijk dank, dat jullie dit voor mij hebben 

gedaan. 

Dit zijn herinneringen, waar ik vaak nog eens bij 

stil zal staan. 

Een mooier afscheid aan deze school, had ik mij 

niet kunnen wensen. Omringd door zoveel 

prachtige kleine en grote mensen! 

Dankbaar, dat ik jullie in deze jaren heb mogen 

ontmoeten, 

daarom ga ik jullie via deze weg nogmaals 

groeten 

TOT ZIENS! Èn voor nu.... 

Een hele fijne, zonnige en ontspannen vakantie 

gewenst!!!  

Jullie hebben het verdiend! 

Liefs, juf Madelon

Bericht van de OMR 

Beste ouders/verzorgers, 

Als oudergeleding MR hebben wij u, als ouder/verzorger van uw kind(eren), op de St Antonius uw 

mening gevraagd over onderwijsvernieuwingen, digitaal onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en het 

iPad aanbod. 

Wij willen nogmaals degenen die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken voor hun tijd en 

moeite. U bent onze achterban en uw stem is voor ons als ouders van de MR richtinggevend voor ons 

handelen in de toekomst.  

 

Zoals beloofd koppelen wij de resultaten van de enquête terug. In de bijlage ‘Resultaten 

ouderraadpleging’ kunt u de uitslag van de enquête terugvinden. 

87 gezinnen hebben de enquête ingevuld. Hiermee hebben wij een vergelijkbare respons gehaald als bij 

de OMR verkiezingen waarbij 75 gezinnen de stembus wisten te vinden. De totale schoolpopulatie 

bedraagt 247 gezinnen.  

 

Binnen de OMR en MR zullen wij de resultaten met de daarbij behorende opmerkingen verder gaan 

bespreken. Voor de volledigheid willen wij u erop attenderen dat het een raadpleging betreft en dat er 

geen rechten aan ontleend kunnen worden.  

Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van de uitkomsten. 

Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst en tot in het nieuwe schooljaar! 

Met vriendelijke groet,  OMR 

 



 


