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26 april 2018

Activiteitenoverzicht:
27 april t/m
4 mei
8 mei
10 en 11
mei
14 t/m 16
mei
21 t/m 25
mei
28 mei t/m
1 juni

Meivakantie
Schoolfeest
Hemelvaartweekend
Schoolkamp groep
8
Pinkstervakantie
Avondvierdaagse

Reminders:
 Gruiten: Op dinsdag en
donderdag fruit mee!
Fietssleutel kwijt
Tim Staal uit groep 8 is dinsdag 17
april zijn fietssleutel kwijtgeraakt op
school. De sleutel zit aan een groen
keykoard van AVEBE. Wie heeft
hem gevonden?
Schoolfeest 8 mei
Onderbouw, groep 1 t/m 3
We hebben dit jaar het ‘ontdekken
van je eigen talenten’ als thema
gekozen. De kinderen volgen die dag
verschillend workshops, bijvoorbeeld
dans, creatief, en de brandweer komt
langs.
We verwachten de kinderen tussen
8.15 en 8.30 op school. Het feest
duurt tot 14.45

Schoolfeest 8 mei
Bovenbouw, groep 4 t/m 8
Ook deze leerlingen gaan op zoek
naar hun talenten en volgen
verschillen workshops, verzorgd door
het Noorderpoort en het Kielzog. Er
wordt bijv. gedanst en geschilderd.
Ze kunnen ook een workshop volgen
met een echte dj en zo zijn er nog 14
andere workshops. Het feest is op
een andere locatie. We verwachten
de kinderen tussen 8.30 uur en 8.45
uur in de Europahal. We verzamelen
daar bij de eigen leerkracht op de
tribune. Het feest duurt tot 15.00 uur.
Fietsen kunnen geparkeerd worden
langs de Europahal.

Trefwoord
Als bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u de ouderbrief van Trefwoord,
met als thema “muziek”.
Vakantie
Het team van de St. Antoniusschool
wenst iedereen een fijne vakantie!
We zien jullie graag uitgerust terug
op maandag 7 mei.

Acties t.b.v. de nieuwe school
Momenteel zijn er 2 acties waarvan
de opbrengst ten goede komt aan de
inrichting van de nieuwe school:
* Perkplanten waardebon kwekerij
Smit
Er zijn nog waardebonnen te koop
voor perkplanten bij Smit kwekerijen
aan de Rijksweg in Sappemeer. De
bon kost € 13.50 en is goed voor een
tray perkplanten (10 stuks). Ze zijn te
koop op school, bij Jolanda
Wolthers.
*Verkoopdagen aan huis door
boomkwekerij Jongman
Op 11 & 12 mei houdt boomkwekerij
Jongman
(Borgercompagniesterstraat 84) zijn
laatste twee verkoopdagen aan huis.
De gehele opbrengst van deze twee
dagen zal worden geschonken aan
school.
Overigens stopt Jongman hierna
alleen met de verkoop aan huis, de
hovenierswerkzaamheden blijven
voortbestaan. Voor meer info:
http://www.jongmantuinplant.nl/
Op zondag 13 mei is het Moederdag;
wellicht een extra reden om de acties
te steunen!
Uitnodiging inloopbijeenkomst
Er is nieuws over de afbouw van het
Kindcentrum Vosholen.
Op maandag 7 mei wordt hierover
een inloopbijeenkomst
georganiseerd. In de bijlage vindt u
de uitnodiging hiervoor.
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