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Activiteitenoverzicht: 
 

4 t/m 18 okt. Poëzie project 

Do 05-10 Margedag 

16 en 17 okt. Oudergesprekken 
gr. 1 t/m 7 

23 t/m 27okt. Herfstvakantie 

  

  

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

Rectificatie 
Vorige week stonden er per abuis 
meerdere data voor de 
oudergesprekken vermeld; de 
juiste data zijn 16 en 17 oktober.  
Excuses voor de verwarring! 
 

 
Sportdag groep 7 
Alle leerlingen van groep 7 
hebben dinsdag 3 oktober een 
sportdag in de Europahal van 
11.35 uur tot en met 14.00 uur. 
Tijdens deze sportdag maken de 
kinderen kennis met vier 
verschillende sporten, n.l. 
volleybal, tafeltennis, zaalhockey 
en trampolinespringen. Graag op 
de fiets en sportkleding mee! Na 
de 1e ronde hebben we tijd om te 
lunchen. Graag voldoende eten 
en drinken meegeven. 
 
 

Project Gezond Scoren 
De groepen 5 t/m 8 van onze 
school doen mee aan  
Gezond Scoren. Dit is een 
gezondheidsproject voor 
basisschoolkinderen. Het is een 
zes weken durend project wat 
wordt afgesloten met een 
gezondheidsquiz. Iedere week 
staat in teken van een 
gezondheidsthema, aangeleverd 
door de GGD. Ter introductie op 
ieder gezondheidsthema heeft FC 
Groningen een video opgenomen 
die aan het begin van de week in 
de klas kan worden vertoond. In 
iedere video fungeert een speler 
en/of trainer van FC Groningen 
als rolmodel voor de kinderen.  
Gedurende de week is er dan 
aandacht voor het thema.  
Voorbeelden van thema’s zijn: 
Ontbijten, Groente en fruit, 
Bewegen, Geluk, Water drinken 
en Slapen 
Daarnaast worden kinderen 
gestimuleerd om deel te nemen 
aan de buitenschoolse 
activiteiten, die georganiseerd 
worden vanuit de gemeente. 
 
5 Oktober  
In de pers heeft u wellicht al 
kunnen lezen dat op 5 oktober 
a.s. een landelijke staking is 
aangekondigd. De stichting 
Primenius steunt deze actie van 
harte maar had op deze dag al 
een Personeelsdag voor alle 
personeelsleden gepland. Deze 
dag kan niet meer afgezegd 
worden en deze gaat dan ook 
gewoon door. Er zullen echter 
ook personeelsleden gaan staken 
en de Personeelsdag laten voor 
wat het is. Ze doen het voor de 
goede zaak! Betere salariëring 
voor de leerkracht en 
verminderen van de werkdruk, 
zodat het vak van leerkracht weer 
meer waardering en 
belangstelling krijgt!  
Tijdens de Personeelsdag zal er 
dan ook aandacht aan de staking 
worden geschonken en zullen we 
zeker ons standpunt duidelijk 
laten blijken.  
Vanuit ons team zullen er mensen 
naar Den Haag afreizen om 

daadwerkelijk aan de staking bij 
te dragen.  
 
Identiteit: Trefwoord  
Voor de levensbeschouwelijke 
vorming van uw kinderen 
gebruiken we op school de 
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag 
kijken we naar een (digitale) 
kalenderplaat met daarop een 
tekening, foto, puzzel of tekst. De 
(Bijbel-)verhalen, gedichten, 
gebeden en liederen die daarbij 
horen, staan in de handleiding 
voor de leerkracht. Zo stelt 
‘Trefwoord’ verschillende thema’s 
uit de leefwereld van de kinderen, 
de samenleving en de Bijbel aan 
de orde. De kleurenposter laat 
zien welk thema in een bepaalde 
periode actueel is.  
De komende weken komen de 
volgende thema’s aan bod:  
Vooruitkijken (week 37 t/m 39)  
Inhoud: Op weg naar een nieuwe 
toekomst. Wat staat je te 
wachten? Hoe bereid je je voor?  
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 
13); Koning Balak en Bileam 
(Numeri 22); Mozes ziet het 
Beloofde Land (Deuteronomium 
34).  
Samen leven (week 40 en 41)  
Inhoud: Leven in een land met 
verschillende culturen, mensen 
met een verschillende 
achtergrond.  
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit 
(Jozua 2); De twaalf stammen 
steken de Jordaan over (Jozua 
3); Jericho wordt ingenomen 
(Jozua 5); De dood van Jozua 
(Jozua 24).  
Helden (week 42 t/m 45)  
Inhoud: Wie zijn onze helden? 
Over helden, waaghalzen en 
inspirerende voorbeeldfiguren.  
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).  
In deze nieuwsbrief vertellen we 
meer over het thema ‘Helden’ (16 
oktober t/m 10 november).  
Superman en Supervrouw, ze 
spreken tot de verbeelding. Ze 
kunnen dingen die gewone 
mensen niet kunnen en ze durven 
wat niemand anders durft. Helden 
zijn er altijd al geweest en zullen 
er ook altijd zijn. Ook in de Bijbel 
komen we ze tegen. Denk maar 

 
 

 Weekbrief 
 

Nummer 4 
- 

28 september 2017 
 

 
 



 

 

Rooms-Katholieke Basisschool St. Antoniusschool 
Middenstraat 27a | 9611 KE Sappemeer | Telefoon 0598 393 114 | E-mail stantoniussappemeer@primenius.nl | Website www.rkbs-st-antonius.nl 

aan Jozua: met veel lef en moed 
neemt hij de leiding op zich om 
het joodse volk het Beloofde Land 
binnen te leiden. Een gebied vol 
gevaren en bedreigingen. En 
hoewel er soms stevig gevochten 
wordt in deze Bijbelverhalen is de 
boodschap duidelijk: de toekomst 
win je niet met spierballen maar 
met vertrouwen en geloof. 

 
Buitenschools uurtje 
Vanaf donderdag 5 oktober gaat 
het buitenschools uurtje weer van 
start! Elke donderdagmiddag van 
15.45 tot 16.45 kan er dan 
gesport worden in de gymzaal 
van de TheoThijssenschool 
Boswijk (Boslaan 2). Opgeven is 
niet nodig en alle leerlingen van 
groep 5 t/m 8 zijn welkom. In de 
planning staan onder andere 
Apenkooi, het James Bond spel, 
pionnenroof, Ninja Warrior 
training en nog vele andere leuke 
sportieve activiteiten! Kom vooral 
langs en doe lekker mee! 
Vragen? Neem contact op met 
Mark Nieuwenhuis: 
m.nieuwenhuis@hvdsg.nl   
 

Run van Martenshoek 
Afgelopen zondag hebben we 
met ongeveer 20 kinderen de run 
van Martenshoek gelopen. 
Onder begeleiding van Juf Roos, 
en 2 vaders zijn we vol goede 
moed gestart. 
Het was warm en flink zweten. 
Maar de resultaten waren super 
goed. 
Bij de jongens is Ivo van de Zee 
met een tijd van 14.20 op de 
tweede plaats gekomen, en Izar 
Staal werd 3e met een tijd van 
15.04. Ook bij de meisjes ging het 
super hard! Lenna Polling 
eindigde op de 1e plaats met een 
tijd van 16.26. 
Daarnaast vielen we ook bij de 
teamuitslagen goed in de prijzen. 
Op de derde plaats: team 7 met 
Marcel Cremers, Teun Venema, 
Dean Spoor en Christian Derks. 
Op de 2e plaats: team 2 met Ivo 
van der Zee, Joris Boelmans, Tim 
Staal en Daan Staal. 
En op de eerste plaats: team 1 
met Izar Staal, Stan Hoekstra, 

Davis Roelfsema en Stijn 
Kazemier. 

 
 

 
We zijn trots op deze prestaties! 

 
Oktobermaand Kindermaand 
Gratis naar het museum, theater 
of dansschool? Het kan weer 
tijdens 
Oktobermaand,Kindermaand!

 
Je kunt dan in Groningen, 
Drenthe en Friesland weer 
meedoen aan workshops, 
spannende speurtochten lopen en 
heel veel voorstellingen 
bezoeken. Niet alle activiteiten 
zijn binnen, maar ook buiten in de 
natuur.  
Alle kinderen hebben hiervoor 
een stempelkaart ontvangen. 
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