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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! 
 

Groenten- en fruitdag 
Wist u dat uw kind op de dinsdagen 
en donderdagen fruit mee naar 
school moet nemen als 
tussendoortje? Als school doen wij 
mee aan het ‘Gruiten-project’. Voor 
meer informatie , zie 
www.schoolgruiten.nl NB 
komkommer, tomaatjes of bijv. 
paprika is ook een prima initiatief.  
Dus op dinsdagen en 
donderdagen graag fruit mee naar 
school geven! 
Op de overige dagen mag natuurlijk 
ook fruit mee naar school, maar een 
stuk ontbijtkoek of een liga-koek is 
ook prima. Chocoladekoeken of 
suikerwafels zijn niet toegestaan. 
Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
 
 

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 zich 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 
 
Ouderhulp gevraagd! 
Op vrijdag 20 oktober en vrijdag 3 
november gaan we in de groepen 
5,6 en 7 lampionnen maken. Alle 
kinderen tekenen zich in voor een 
lampion en gaan hier twee lessen 
mee aan de slag. Hier kunnen we 
wel hulp bij gebruiken! Kunt u op één 
of beide vrijdagen, dan kunt u zich 
aanmelden bij de groeps- leerkracht 
of bij juf Liesbeth 
(Liesbeth.Deiman@primenius.nl)  
We werken hieraan vanaf 13.00 uur 
tot 14.30 uur. 
 
Oudergesprekken 
Op maandag 16 en dinsdag 17 
oktober zijn de oudergesprekken 
voor de groepen 1 t/m 7. De 
vragenlijsten zijn door de 
leerkrachten naar de eigen groepen 
gestuurd. Wilt u deze voor uw kind 
invullen en meenemen naar het 
gesprek. U ontvangt van de 
groepsleerkracht het rooster voor de 
gesprekken. 

Goed nieuws 
Onze collega’s Rineke en 
Sharmayne verrasten ons met mooi 
nieuws; beide zijn ze zwanger. We 
hopen dat ze een goede 
zwangerschap zullen hebben. Ze 
werken, wanneer alles goed gaat, tot 
maart 2018. 
 
Meester Joep van groep 7/ 8 werkt 
inmiddels iedere ochtend weer in de 
groep. We zijn blij dat hij weer bijna 
volledig hersteld is. 
Juf Carmen van de Vossengroep    
1/ 2 is geopereerd aan een hernia. 
De operatie is geslaagd en Carmen 
moet nu herstellen. Door middel van 
o.a. fysiotherapie hopen we dat ze 
snel weer herstelt. 
 
Kinderwoorddienst:  
“Je hoort er ook bij!” 
Komende Zondag (15 oktober) is er 
weer een kinderwoorddienst, 10 uur 
in de Katholieke kerk te Sappemeer. 
Het thema is: “Je hoort er ook bij!”. 
We hebben weer een mooi verhaal 
en daarna kleur- en 
knutselactiviteiten.  
 
 
Herfstvakantie 
Nog 1 weekje en dan hebben we 
alweer herfstvakantie. De school is 
gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 
27 oktober.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten in de herfstvakantie 
In de herfstvakantie zijn er weer 
verschillende activiteiten te doen in 
Hoogezand: 
- Sportweek onder begeleiding van 

de buurtsportcoaches (zie art. 
hieronder) 

- Oktober Kindermaand (hierover 
heeft u eerder in onze 
weekbrieven kunnen lezen) 

- De Hoge Hoed (zie foto) 
-  
Sport in herfstvakantie 
In de herfstvakantie organiseren de 
buurtsportcoaches een sportweek.  
Er zijn dan 4 dagen activiteiten voor: 
Groep 5/6 van 13.00-14.30 en voor 
Groep 7/8 van 14.30-16.00. De 
locaties en activiteiten zijn 
verschillend:  
- Maandag: Apenkooi in de 

gymzaal bij ‘t Heidemeer 
- Dinsdag: Voetbaltoernooi Cruijf 

Court, Thorbeckelaan 
- Woensdag: Knotsbal, gymzaal 

Theo Thijssenschool Boswijk 
- Donderdag: Afsluitdag bij de 

Badde; onder andere 
Kickboksen, Freerunning, 
Freestyle voetbal 

Je kan je zowel voor een losse 
dag/dagen als voor de hele week 
opgeven!  
Geef je op voor 1 of meerdere 
activiteiten via 
m.nieuwenhuis@hvdsg.nl Vol = vol! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze weekbrief vindt u de 
volgende bijlagen: 
- Zpannend Zernike 
- Nieuwsbrief nieuwbouw 

kindcentrum de Vosholen 
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