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Activiteitenoverzicht: 
 

  

  

  

  

 
Reminders: 

• Denkt u aan het betalen 
van de contributie van 
de OR. 

• Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 

 
Social Schools 
Wij gaan als school vanaf 
volgende week gebruik maken 
van Social Schools, om u op de 
hoogte te houden van het reilen 
en zeilen in de verschillende 
groepen. De afgelopen twee jaar 
hebben wij hiervoor gebruik 
gemaakt van Klasbord, maar hier 
gaan we mee stoppen. De 
belangrijkste reden voor deze 
overstap, is de strengere 
privacywetgeving waar we ons als 
school ook aan moeten houden. 
Daarnaast heeft Social Schools 
voor de toekomst meer te bieden. 
Dit kunt u in onderstaande link 
terugvinden. Vanaf volgende 
week zal hiermee klasbord 
vervallen en vanaf volgend 
schooljaar vervalt ook de 
weekbrief, omdat we al het 

nieuws / mededelingen op Social 
Schools zullen posten. 
 
https://docs.google.com/presentat
ion/d/1-XtcO4-
n947G3zEJGkF47X47EAcYBfUC
BwgrxhFvs1Q/pub?start=false&lo
op=false&delayms=3000#slide=id
.p 
 
Maandag 11 juni zult u in uw 
mail een link vinden, zodat u zich 
voor Social Schools kunt 
aanmelden.  
 
Op woensdag 13 juni (Sint 
Antoniusdag) wordt Social 
Schools voor op onze school 
gelanceerd. U kunt dan een foto’s 
en filmpjes vinden van het 
afgelopen schoolfeest.  
 
Gratis sportuurtje 
Graag brengen we nog even 
onder de aandacht dat er iedere 
donderdagmiddag van 15.45 tot 
16.45 een extra uurtje gym voor 
de leerlingen van groep 5 t/m 8 is. 
De leerlingen hoeven zich hier 
niet voor aan te melden en het is 
een vrije instuif. Het is in de 
gymzaal bij de Theo Thijssen- 
school. 

  
IPad aanbod leerlingen groep 4  
Gaat uw zoon of dochter volgend 
schooljaar naar groep 4 dan 
hebben we een verzoek aan u als 
ouders om voor hem of haar een 
iPad aan te schaffen voor 
schoolgebruik? Hiervoor kunt u 
gebruikmaken van het aanbod 
van Primenius, via de 
educatiestore van Primenius kunt 
u overgaan tot aanschaf. Meer 
informatie staat op 
https://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad Mocht u nog 

vragen hebben dan kunt u bellen 
met 0597-743100 of een mail 

sturen naar ipad@primenius.nl   
 
Toetsen leerlingvolgsysteem 
De komende weken werken de 
groepen 3 t/m 8 nog aan de 
Citotoetsen vanuit het 
leerlingvolgsysteem. Dit is 
natuurlijk niet iets om nerveus 

over te zijn, maar we wilden u 
graag de kans geven om, als u 
dat wilt, hiermee rekening te 
houden in verband met de 
planning van eventuele andere 
activiteiten, zowel door de week 
als in het weekend.  

 
MR vergadering: 
Maandag 11 juni hebben we een 
MR vergadering, we beginnen om 
21:00 uur na een besloten 
gedeelte. Op de agenda staat: 

• MR reglement 

• Vakantie rooster 

• Slobgelden 

• MR bezetting 

• (concept) formatie  

• taakbeleid 
De MR 
 
Buitenspeeldag 
touwtrekwedstrijd. 
Op woensdag 13 juni is er de 
jaarlijkse buitenspeeldag. 
Net als vorig jaar is er een 
wedstrijd tussen de  
Theo Thijssenschool en de St. 
Antoniusschool.  
Dit jaar is het een 
touwtrekwedstrijd. 
Het begint om 13.30 uur op het 
grasveld bij de Klinkertunnel.  
Kinderen uit de groepen 4, 5,6 7 
en 8 kunnen daaraan meedoen. 
De wisselbeker is nu nog in 
handen van de St. 
Antoniusschool, maar 
wie zal hem dit jaar winnen? 
Oefen je spierballen maar vast. 
 
Na de wedstrijd begint de 
buitenspeeldag. Er zijn weer veel 
Springkussens, spelletjes, ranja 
en nog veel meer. Kom je ook? 
Het duurt tot 16.00 uur. 
 
Er mogen dan op de Klinker geen 
auto’s rijden.  
Lopend er naar toe gaan is dan 
het handigst. 
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Vertrek meester Gerard 
Na 7 jaar met veel plezier op de 
Sint Antoniusschool gewerkt te 
hebben, neem ik aan het eind van 
dit schooljaar afscheid. Ik ben 
sinds kort verhuisd en ga daarom 
vanaf volgend schooljaar werken 
voor OPO Borger-Odoorn. Alvast 
bedankt voor de leuke en 
leerzame tijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrek meester Joep 
Ook ik zal met ingang van het 
nieuwe schooljaar afscheid 
nemen van de Sint 
Antoniusschool. Sinds januari ben 
ik verhuisd naar het mooie Borger 
en ga daarom op een school 
dichter bij huis werken; de St. 
Henricusschool in Klazienaveen. 
Ik blijf dus wel werkzaam binnen 
de stichting. Ook ik wil iedereen 
bedanken voor alle leuke en fijne 
momenten hier op school! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures 
Zoals u hiernaast kunt lezen gaan 
zowel meester Geard als meester 
Joep ons verlaten. Wij vinden dat 
als team heel erg jammer.  
We zullen aan het einde van het 
schooljaar op gepaste manier 
afscheid nemen van hen. 
 
Dit laat ook zien dat er krapte op 
de arbeidsmarkt is in onze sector. 
Er zijn veel besturen die 
leerkrachten zoeken. 
Ook wij zijn dus op zoek naar 
nieuwe collega’s. We hopen 
hierover binnenkort meer te 
kunnen vermelden. 


