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Activiteitenoverzicht: 
 

10 november St-Maarten 

21 november Raam schilderen  

1 december Sinterklaasviering 

21 december Kerstviering 17.00 
uur 

  

  

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 

Sint-Maarten  
Traditiegetrouw voert groep 8 op 
vrijdag 10 november het 
schimmenspel op.  
Tijdens de viering zullen alle 
kinderen het verhaal zien van St-
Maarten die zijn mantel deelt met 
een arme bedelaar. 
Tijdens de opvoering zien  
we ook de lampionnen die in alle 
groepen zijn gemaakt, zullen we 
samen liedjes zingen en aan het 
einde zal St-Maarten in alle 
groepen lekkere mandarijnen 
uitdelen, aangeboden door de 
O.R. 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstenaar 
Vrijdag 10 november komt (ook al 
traditiegetrouw) kunstenaar Jaap 
van Meeuwen in groep 7.  Hij 
gaat samen met de kinderen 
wasfiguren maken met Sint 
Maarten als thema. 
 
Opgave raam schilderen Sint  
Dinsdagavond 21 november om 
19.00 uur gaan we de ramen van 
de school beschilderen. Heeft u 
zich al opgegeven? Dit kan op de 
inteken lijsten op de 
klassendeuren.   
U hoeft hiervoor niet te kunnen 
tekenen. Er zijn voorbeelden om 
over te trekken!  
We hopen er met elkaar een 
gezellige avond van te maken! 
Koffie en iets lekkers staat klaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 

MR 
Maandag 13 november is er een 
MR-vergadering. We beginnen 
om 19:45 uur 
Op de agenda staat: 

 Kennismaken met nieuw 
MR-lid 

 Jaarplanning MR 

 Activiteitenplan MR 

 Begroting 

 MR-regelement 

 Reactie GMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiting Gezond Scoren 
groep 7 en 8 
Op woensdag 22 november van 
13.00-15.00 wordt de afsluitende 
activiteit van Gezond Scoren voor 
groep 7 en 8 georganiseerd op ‘t 
Heidemeer aan de Arie 
Bosscherstraat. De deelnemers 
doen mee aan 3 onderdelen: 
Freerunnen in het gymlokaal en 
een workshop van topkoks van de 
Vredekerk “healthy hapjes”. Na 
afloop gaan we samen genieten 
van de lekkere en gezonde 
hapjes die gemaakt zijn en spelen 
we de Gezondheidsquiz. Er zijn 
leuke FC Groningen prijzen te 
winnen! Alle leerlingen van groep 
7 en 8 hebben een flyer 
meegekregen met een 
opgavebriefje. Deze kunnen ze 
inleveren bij hun meester of juf. 
Opgeven via de mail kan ook, 
mail dan naar 

m.nieuwenhuis@hvdsg.nl . 
Ook ouders zijn van harte 
uitgenodigd om mee te doen, 
mee te helpen of gewoon om te 
kijken. Geef je dan wel even op! 
Hopelijk tot woensdag 22 
november. 
 
Vriendenboekje 
Lotte de Bondt uit de Konijnen is 
al enige tijd haar vriendenboekje 
kwijt. Het gaat om een ‘Frozen’ 
boekje met Anna, Elsa en Olaf 
erop. Ze heeft hem aan iemand 
gegeven voor de zomervakantie, 
het kan dus ook aan een kindje 
zijn dat nu in groep 3 zit. Kunnen 
jullie thuis even kijken? 
 
Kinderwoorddienst met als 
thema: 
“Danken voor de oogst” 
Zondag 12 november is er weer 
een kinderwoorddienst, om 10 uur 
in de Katholieke kerk te 
Sappemeer. In de kerk is een 
oogstdankviering en tijdens de 
kinderwoorddienst gaan we het 
daar ook over hebben. Verder 
hebben we weer een knutsel- of 
tekenactiviteit. Als je op school 
een lampion hebt gemaakt, dan 
mag je die meenemen. 
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Helaas geen nationaal 
schoolontbijt voor de St. 
Antoniusschool 
Omdat er dit jaar minder 
supermarkten meedoen aan het 
schoolontbijt, konden een aantal 
scholen niet gekoppeld worden 
aan een supermarkt in de buurt. 
Het team van het Nationaal 
Schoolontbijt heeft daarom 
gekozen de ontbijten zelf te 
bezorgen aan deze scholen. 
Omdat ze aan meerdere scholen 
in de regio moeten leveren 
hebben ze gekozen dit op 
donderdag 9 november te doen. 
Na meerdere malen contact te 
hebben gehad met het Nationaal 
Schoolontbijt kon er geen andere 
oplossing gevonden worden. Het 
zelf ophalen was veel te ver weg. 
Dit betekende voor onze school 
dat we het schoolontbijt zouden 
moeten verplaatsen naar vrijdag 
10 november. Vanwege andere 
activiteiten die gepland staan op 
deze dag hebben we er voor 
gekozen het Nationaal 
Schoolontbijt dit jaar niet door te 
laten gaan. 
We hopen volgend jaar gewoon 
weer mee te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep ouder/opa/oma-hulp 
Kerst-atelier 
Op vrijdagmiddag 15 december 
organiseren wij voor groep 5 t/m 8 
een kerst-atelier. We willen de 
kinderen laten intekenen voor 
verschillende workshops rondom 
Kerst. Graag doen we hiervoor 
een beroep op ouders of 
opa’s/oma’s, zodat we 
verschillende activiteiten kunnen 
aanbieden. 
Graag aanmelden bij de 
groepsleerkrachten of u mee wilt 
helpen! U kunt zich ook 
aanmelden met een eigen 
activiteit. Misschien vindt u het 
wel leuk om met kinderen met 
hout een kerstboom te gaan 
timmeren of vindt u het leuk om 
een naaimachine uit de kast te 
pakken en samen met een klein 
groepje kinderen bv. kersthangers 
te gaan naaien.  
Kerstfiguren haken, vouwen etc. 
Of een mooi kerststuk 
maken……Of een kerstverhaal 
uitspelen……of een 
kerstdans…… 
Of te wel…graag aanmelden bij 
de leerkrachten van groep 5 t/m 
8! U kunt dan aangeven of u een 
eigen activiteit heeft of dat u 
ondersteunend wil meehelpen. 
De workshops worden 
aangeboden van 12.45 uur tot 
14.30 uur. 

 

 


