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Activiteitenoverzicht: 
 

31 mei Margedag gr. 1 
t/m 4 

29 mei t/m 2 
juni 

Avondvierdaagse 

5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

12 juni Margedag 

13 juni Antoniusdag 

 

Antoniusdag                                     
Op 13 juni willen wij dit jaar voor de 
eerste keer de Antoniusdag vieren. 
Dit omdat wij trots zijn op onze 
school en aandacht willen besteden 
aan deze belangrijke patroonheilige. 
Onze school is vernoemd naar 
Antonius van Padua. Veel 
katholieken zien hem als de heilige 
van de verloren voorwerpen. Zo 
bidden mensen soms "Heilige 
Antonius, beste vriend, geef dat ik 
mijn... vind".   
Antonius was franciscaan, kerkleraar 
en heilige. Hij was vooral bekend 
omdat hij voor iedereen een goede, 
begrijpbare boodschap had. Ook het 
team van onze school heeft ook 
iedere dag weer een goed verhaal 
nodig om de leerlingen te boeien.  
Eens had hij de uitspraak; "Waar je 
schat is, is je hart." Hoe zit het met 
ons hart? We willen deze dag 
gebruiken om met kinderen te kijken 
naar hun talenten. Waar ligt hun 
hart? We zullen deze dag starten 
met een viering van Antonius en 
d.m.v. een vossenjacht op zoek gaan 

naar de schat/ je hart???? In de klas 
gaan we kijken naar wat kinderen 
allemaal voor (verborgen) talenten 
hebben.   
Op dinsdag 13 juni zullen we deze 
Antoniusdag samen vieren tijdens 
een viering en opdracht in de groep. 
’s Middags gaan de groepen 3 t/m 8 
een vossenjacht houden. De 
groepen 1 en 2 gaan speuren in het 
Vossenbos. 
Herhaalde oproep! We zijn nog 
steeds op zoek naar ouders, die ons 
willen helpen ’s middags bij de 
Vossenjacht. De vossenjacht is van 
13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. U 
wordt om 12.45 uur verwacht voor 
een uitleg. De kinderen gaan Boswijk 
in op zoek naar vossen, gespeeld 
door leerlingen uit groep 7 en 8. De 
leerlingen uit groep 3 t/m 6 gaan in 
groepjes van ongeveer 8 leerlingen, 
onder begeleiding van een ouder op 
zoek naar de vossen. Bij iedere vos 
krijgen ze een letter en moet er een 
zin worden gepuzzeld! Hiervoor zijn 
we ongeveer 25 ouders nodig! Wie 
kan helpen?? 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
Er hangen intekenlijsten op de 
deuren van groep 3 t/m 8 of via de 
mail bij 
maria.vanderwal@primenius.nl 
 
   
 
Jantje Beton: 
Vorige week is de verkoop van de 
loten voor Jantje Beton weer gestart. 
We hopen dat er al veel verkocht is 
door de bovenbouw-leerlingen. 
Er kunnen a.s. Hemelvaartweekend 
nog loten via de machtigingen 
verkocht worden.  
Ouders/verzorgers willen jullie de 
kinderen er nog aan herinneren om 
loten te verkopen?! 
Maandag 29 mei zien we graag alle 
boekjes weer terug op school 
(ingevuld of half ingevuld of leeg).  
De boekjes kunnen bij de docenten 
van de klas ingeleverd worden.  
Aan het eind van de verkoopperiode 
worden alle boekjes opgehaald en 
kijken wij welk kind en welke klas de 
meeste loten heeft verkocht.  
Het winnende kind krijgt een cadeau 
en de winnende klas wordt 
getrakteerd op taart!  

Van de opbrengst van de 
lotenverkoop-actie wordt nieuw 
speelgoed gekocht voor school.  
Dus zet 'm op! 
Namens de ouderraad 
(/feestcommissie): Diane en Mieke 
 
 
 

 
Buitenspeeldag  
Op woensdag 14 juni wordt er weer 
een buitenspeeldag georganiseerd 
door de bewonerscommissie Boswijk 
en wijkcommissie Vosholen. Het 
vindt plaats in de Vosholen op de 
Croonhoven tot de Weerestein en op 
het grasveld bij het voetbalveld.   
Tijd: 13.30 – 16.00 uur  
Wie wil er meehelpen bij de 
spelletjes?  
Opgeven kan via: 
info@vossenstreek.nl of via Whats 
App: 06-13906829  
 
 
Avondvierdaagse 
Volgende week start de 
avondvierdaagse. 
In de bijlage leest u hierover de 
laatste informatie. 
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