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Activiteitenoverzicht: 
 

2 en 3 juli Oudergesprekken 

10 juli Wisselmiddag 

17 juli Afscheidsmusical 
groep 8 

20 juli  Laatste schooldag 

  

  

  

 
Reminders: 

 

 Komende maandag 2 en 
dinsdag 3 juli oudergesprekken 

 
Parkeren 
Regelmatig komen er nog 
telefoontjes binnen van 
buurtbewoners die hun oprit niet af 
kunnen, omdat er auto’s voor staan 
van ouders die hun kinderen naar 
school brengen. Daarom nogmaals 
het vriendelijke verzoek om uw auto 
niet voor opritten te parkeren.  
Hartelijk dank namens de 
buurtbewoners. 
 
Duikclinic in De Kalkwijck 
Snorkel- en Duiksportcentrum Kontiki 
Diving Zuidbroek verzorgt op 
woensdag 4 juli een duikclinic in 
zwembad De Kalkwijck. De clinic 
vindt plaats tussen 15.00 en 17.00 
uur in 3 groepen. De eerste groep 
van 15.00-15.40 uur, de tweede van 
15.40-16.20 uur en de laatste van 
16.20-17.00 uur. De duikclinic is voor 

jongeren van 9 t/m 12 jaar en 
aanmelding kan via de digitale 
sportpas: actiefmidden-groningen.nl. 
De kosten bedragen € 3,- p.p.   Het 
geheel vindt plaats in het kader van 
het sportstimuleringsprogramma van 
de gemeente Midden-Groningen. De 
duikclinic is een prachtige kans voor 
de kinderen, om kennis te maken 
met de duiksport en eens in het echt 
te ervaren hoe het is om je bijna 
gewichtloos te bewegen onder water. 
In 3 groepen van 10 kinderen kan er 
geoefend worden. Voor de 
aanmelding geldt ‘vol is vol’! 
 
Wisselmiddag dinsdag 10 juli 
Op dinsdag 10 juli is de 
wisselmiddag. Deze middag 
schuiven alle kinderen een klas op, 
zodat ze allemaal kunnen zien in 
welke klas ze na de zomervakantie 
komen en welke juf of meester ze 
krijgen. Alle nieuwe kinderen, die na 
de zomer op school starten, worden 
deze middag ook op school 
verwacht, zodat ook zij een beeld 
kunnen krijgen. De kinderen van 
groep 8 zijn deze middag vrij. 
 
Afscheidsmusical groep 8 
Traditiegetrouw neemt groep 8 
afscheid van iedereen met het 
opvoeren van een eindmusical. Deze 
voorstelling wordt opgevoerd in de 
prachtige theaterzaal van Nieuw 
Woelwijck. Nieuw Woelwijck bevindt 
zich aan de Vosholen 10 te 
Sappemeer. We starten op 
dinsdagochtend 17 juli om 9.00 uur 
voor de groepen 1, 2, en 3 en om 
10.30 uur voor de groepen 4 t/m 7. 
Groep 8 zal voor de groepen 1 t/m 3 
een aantal scenes en liedjes/dansjes 
van de musical “Betoeterd” laten zien 
en niet de gehele musical opvoeren. 
De groepen 4 t/m 7 zien wel de hele 
musical en voor hen zal dit rond 
12.30 uur afgelopen zijn. De 
kinderen gaan onder schooltijd met 
hun juf/meester naar Nieuw 
Woelwijck. Bij beide voorstellingen 
bent u als ouder van harte welkom 
om mee te genieten! Het is onze 
ervaring dat jongere broertjes/zusjes 
soms zorgen voor veel onrust in de 
zaal, wat natuurlijk niet leuk is voor 
de musicalsterren en de rest van het 
publiek. We vragen u zelf in te 

schatten of het een goed idee is om 
uw kleinere kinderen ook mee te 
nemen.  
 
Klassenfoto 
Op de deuren van de verschillende 
groepen hangen twee klassenfoto’s 
van de groep. U kunt een of beide 
foto’s bestellen door op een 
enveloppe de naam van uw kind, het 
fotonummer en de groepsnaam te 
noteren. In de enveloppe doet u het 
verschuldigde bedrag en dit levert u 
in bij de groepsleerkracht. De kosten 
zijn € 2,- per foto. De bestellingen 
moeten uiterlijk vrijdag 6 juli binnen 
zijn. We verwachten dat de foto’s 
dan nog voor de zomervakantie 
worden geleverd. 
 
Contributie oudervereniging 
Het schooljaar is bijna voorbij. We 
missen nog de ouderbijdrage van 
enkele gezinnen. Om alles te kunnen 
blijven doen aan extraatjes in de 
school, is het van belang dat 
iedereen zijn bijdrage levert. Mocht u 
vergeten zijn de bijdrage over te 
maken, wilt u dat dan z.s.m. doen? 
De brief over de contributie, met 
daarop het rekeningnummer, staat 
op de website: 
https://www.rkbs-st-
antonius.nl/ouders/ouderbetrokkenhe
id--ouderbijdrage 
 
 
Ouderbrief Trefwoord 
Als bijlage van deze weekbrief 
ontvangt u weer de ouderbrief van 
Trefwoord, deze keer met het thema 
“Ontwerpen”. 
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