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Activiteitenoverzicht: 
 

5 juni Margedag groep 
1 t/m 8 

  

  

  

  

  

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 
Zeilen op de basisschool 
Op zaterdag 16 juni organiseert de 
ZZ Zuidlaardermeer een 
kennismakingscursus zeilen. Bij het 
clubhuis aan de Meerweg 58 kan er 
dan van 13.30 – 16.00 uur gezeild 
worden onder begeleiding van 
ervaren instructeurs. Een mooie 
kans voor de kinderen om te zien 
hoe het er op en rond het water 
toegaat. Er is slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar i.v.m. 
het aantal boten en instructeurs. De 
kosten voor deze cursus bedragen 
 € 2,- . Aanmelding kan via de 
digitale sportpas en ter plaatse, 
echter vol = vol en bij aanmelding via 
de sportpas weet je zeker dat je aan 
de beurt komt. Ook op de site staat 
vol = vol! 
www.actiefmidden-groningen.nl  
 
 

Jantje Beton actie verlengd! 
 
Voor de pinkstervakantie hebben de 
leerlingen uit groep  5 t/m 8 Jantje 
Betonboekjes meegekregen om 
zoveel mogelijk loten te verkopen!  
De opbrengst gaat naar de aanschaf 
voor nieuw buitenspeelgoed! 
Daarom geven we iedereen graag 
nog een paar extra dagen om loten 
te verkopen. Op woensdag 6 juni 
moet iedereen de boekjes inleveren 
bij leerkracht! Op vrijdag 8 juni wordt 
bekend gemaakt welke groep de 
meeste loten heeft verkocht! 
Veel succes! 
 
Kinderwoorddienst over de 
betekenis van Brood en Wijn  
Zondag (3 juni) is er weer een 
kinderwoorddienst, om 10 uur, in de 
Katholieke kerk te Sappemeer. We 
gaan het hebben over de betekenis 
van Brood en Wijn en we willen jullie 
vertellen wat een hostie is. Daarna 
zijn er weer knutsel- en 
kleuractiviteiten. 
 
Aanmelden  
Heeft u thuis nog jonge kinderen die 
binnenkort 4 jaar worden? Dan 
vragen wij u om deze z.s.m. aan te 
melden, in verband met de planning 
voor het komende schooljaar. 
Aanmeldingsformulieren kunt u 
vinden op de website 
https://www.rkbs-st-antonius.nl/onze-
school/over-
ons/kennismakingsgesprek-en-
inschrijving 
 
 
Avondvierdaagse 
In de bijlage treft u informatie over de 
intocht van de avondvierdaagse, 
morgenavond.  
U kunt de facebookpagina van de St. 
Antoniusschool in de gaten houden, 
voor vragen over het wel/niet 
doorgaan van de avondvierdaagse, 
i.v.m. het weer. 
 
 
Ouderbrief Trefwoord 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u weer de ouderbrief van 
Trefwoord, deze keer met het thema 
“macht”. 
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