
 

 

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 

 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
Activiteitenoverzicht: 
 

4 t/m 18 okt. Poëzie project 

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

23 t/m 27okt. Herfstvakantie 

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 
Stakingsactie Primenius 
Afgelopen donderdag was de 
landelijke stakingsdag van het 
basisonderwijs. Tijdens de 
personeelsbijeenkomst van de 
Stichting Primenius, ook op deze 
dag, is hier uitgebreid bij stil gestaan. 
In de bijlage vindt u het persbericht 
hierover dat door de Stichting is 
uitgedaan aan alle media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oudergesprekken 
Op maandag 16 en dinsdag 17 
oktober zijn er weer de 
oudergesprekken voor de groep 1 
t/m 7. De vragenlijsten hiervoor 
worden door de leerkrachten naar de 
eigen groepen gestuurd. Wilt u deze 
voor uw kind invullen, ter info voor de 
leerkracht.  
 
Kinderboekenweek 
Woensdagochtend hebben we de 
Kinderboekenweek geopend. Op het 
schoolplein liepen allemaal bekende 
figuren rond. De kinderen wisten de 
hoofdpersonen uit de boeken goed 
te vinden. Alle groepen kregen 
daarnaast ook nog een mooi nieuw 
boek voor de klassenbibliotheek 

 
 
Buitenschools uurtje 
Sinds 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Schools 
Binnenkort gaat de Nieuwsbrief zoals 
u deze nu van ons krijgt verdwijnen 
omdat we overgaan op een nieuw 
systeem dat de communicatie tussen 
school en ouders versoepelt. Middels 
Social Schools kunnen we snel 
berichtjes naar ouders van één of 
meerdere klassen sturen, inclusief 
film/foto materiaal. Tevens kunnen 
we deze berichtjes bundelen in een 
weekmail. De weekmail zal straks de 
Nieuwsbrief vervangen. We gaan 
ervan uit dat we binnen enkele 
maanden met dit systeem gaan 
werken. Voor die tijd is het belangrijk 
dat u allen uw mailadres in het 
ouderportaal van Parnassys 
controleert. Dit geldt overigens ook 
voor de andere gegevens die we hier 
van u en uw kind hebben vastgelegd, 
zoals uw telefoonnummers, maar 
bijvoorbeeld ook allergieën etc. 
Indien u niet kunt inloggen in het 
ouderportaal kunt u een mail sturen 
naar 
stantoniussappemeer@primenius.nl 
t.a.v. Liset Hartman, onze 
administratief medewerkster. Zij zal 
dan een nieuw wachtwoord voor u 
aanvragen. 
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Uitnodiging jaarvergadering  
Ouderraad (OR),  
Dinsdag 31 oktober 2017 om 19.30 
uur is de jaarvergadering van de OR 
(ook wel oudervereniging of 
feestcommissie genoemd). Hierin 
wordt besproken wat er vorig 
schooljaar allemaal van de 
contributie is betaald en 
georganiseerd.  
 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.  
De koffie met iets lekkers erbij staat 
voor u klaar. 
 
U kunt u via de e-mail 
(orsecretaris@hotmail.com) 
aanmelden voor deze vergadering, 
maar u mag ook op de avond zelf 
binnenlopen. Vanaf 19.15u bent u 
van harte welkom in het lokaal naast 
het podium/docentenkamer. 
Aansluitend aan de jaarvergadering 
vindt er een gewone vergadering van 
de OR plaats. Ouders die 
aangegeven hebben vrijblijvend een 
kijkje te willen nemen bij de OR, 
mogen deze vergadering bijwonen.  
We zien u graag op 17 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad St. Antoniusschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZOCHT:  
Een betrokken ouder voor de MR 
In verband met het tussentijdse 
vertrek van Tineke Kerdijk en de 
aflopende eerste zittingstermijn van 
Jacqueline Bosscher in december 
2017, zijn wij op zoek naar nieuwe 
ouderleden voor de MR. Bent u 
ouder van één of meer kinderen van 
onze school en wilt u graag zitting 
nemen in de MR, dan verzoeken wij 
u schriftelijk en met motivatie te 
reageren. Wanneer u zich afvraagt 
waar de MR zich allemaal mee bezig 
houdt, verwijzen we u graag naar de 
website van onze school. 

https://www.rkbs-st-

antonius.nl/onze-

school/organisatie/medezeggensch

apsraad . 
Voor informatie kunt u ook contact 
opnemen met de zittende 
ouderleden van de MR.  
Mariska Metz (mariska@korte-
metz.nl/06-17475750) of Jacqueline 
Bosscher  
(jacqie1981@hotmail.com/06-
48089777). 
Wij vragen u uw brief/motivatie vóór 
vrijdag 20 oktober 2017 te mailen 
naar 
mr.stantoniusschoolsappemeer@gm
ail.com . 
Indien we meer dan één reactie 
ontvangen zal de MR een verkiezing 
uitschrijven waarbij ieder gezin de 
mogelijkheid krijgt zijn stem uit te 
brengen op één van de kandidaten. 
 
MR St. Antoniusschool. 
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