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Activiteitenoverzicht: 
 

21 t/m 25 
mei 

Pinkstervakantie 

28 mei t/m 1 
juni 

Avondvierdaagse 

30 mei Rustdag 
avondvierdaagse, 
groep 1 t/m 4 
vrij. 

5 juni Margedag groep 
1 t/m 8 

  

  

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 
Contributie Oudervereniging 
Nog niet alle ouders hebben de 
contributie van de oudervereniging 
voldaan. In de bijlage vindt u 
nogmaals de brief, met daarin onder 
meer de informatie over de hoogte 
van het bedrag en het 
rekeningnummer. Indien u nog niet 
heeft betaald, zou u dit dan alsnog 
willen doen? 
 
 
 
Avondvierdaagse  
Direct na de vakantie start de 
avondvierdaagse. In de bijlage vindt 
u een brief met daarin nog even alles 
op een rijtje. 

Jantje Beton 

Hallo Ouders! 

Vanaf vandaag is Jantje 

Beton, de loterij, weer van 

start gegaan! Traditioneel 

strijden de klassen nu om de 

winst, een heerlijke taart 

voor de klas, een cadeaubon 

voor de best verkopende 

leerling en natuurlijk voor 

een geweldige opbrengst om 

prachtig speelmateriaal van 

aan te schaffen voor om en in 

de school! De wensenlijsten 

lopen al vol. 

We hopen op jullie hulp en 

ondersteuning om er een 

geslaagde verkoop periode 

van te maken. Bij het 

lotenboekje hebben we een 

uitleg voor jullie 

meegegeven. 

Mocht je kind de boekjes al 

vol hebben? En alle 

handtekeningen staan erop? 

Bewaar het boekje dan en 

laat je kind bij de leerkracht 

een nieuw boekje halen, op 1 

juni zamelen we de boekjes 

weer in. Ook niet verkochte 

boekjes mogen dan weer 

retour naar school. (maar we 

gaan er van uit dat we dit 

jaar alleen maar volle 

boekjes terugkrijgen :) ) 

Groet van de Jantje Beton 

Commissie 

(en Jantje) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenspeeldag 13 juni 

De buitenspeeldag gaat door! 

We hebben genoeg 

vrijwilligers.  

Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur 

Locatie: Vosholen; op het  

            Veld naast de  

            Croonhoven, 

            (voetbalveldje) 

Iedereen is van harte 

welkom! Er is weer van alles 

te doen, zoals een 

buikglijbaan, ponyrijden, 

springkussens, tobbedansen, 

stormbaan, koffietent etc. 

Neem dus je zwemkleren en 

een handdoek mee! 

Om 13.30 uur is er een 

touwtrekwedstrijd tussen de 

Theo Thijssenschool en de St. 

Antoniusschool. Deze vindt 

plaats tegenover de 

koffietent. Meld je daar direct 

bij de start van de 

buitenspeeldag! Het 

winnende team krijgt de 

wisselbeker. 

De Croonhoven is die dag 

afgesloten van 10.00 uur tot 

17.00 uur vanaf de 

fietsoversteekplaats tot de 

Vosholen.   

 

Wijkcommissie de 

Vossenstreek 

 

Pinkstervakantie 

Het team van de St. 

Antoniusschool wenst 

iedereen goede 

Pinksterdagen en een fijne 

vakantie. We zien jullie graag 

weer op maandag 28 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Weekbrief 
 

Nummer 31 
- 

17 mei 2018 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26-eloYrbAhWIEVAKHaJvD9EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbalansbedum.nl%2F%3Fwysija-page%3D1%26controller%3Demail%26action%3Dview%26email_id%3D44%26wysijap%3Dsubscriptions%26user_id%3D1605&psig=AOvVaw0t37bI2Fx1-Ix1AvelV3Qn&ust=1526560880281643

