Woensdag 18 september 2019
Agenda

19 september
23 september
30 september t/m 3 oktober

Vergadering MR/OV
Informatieavond voor alle groepen
Aanvang 19.00 uur
Voortgangsgesprekken

Opening schooljaar/juffendag
Vandaag hebben we het schooljaar geopend met een
viering in de kerk. Pastor v.d. Reep stond, zoals altijd, bij
de ingang van de kerk om alle kinderen, juffen, ouders en
andere belangstellende welkom te heten. Het thema van
deze viering was Ontmoeten. De kinderen hadden posters gemaakt over het thema en er werden
liedjes gezongen. Na de viering gingen we in een lange slinger naar school om de verjaardagen van
de juffen en meester te vieren. Samen met de kinderen hebben zij een geweldige verjaardag gehad.
Bedankt allemaal voor de hulp bij de spelletjes en voor de mooie cadeaus.

Informatieavond
Voor de algemene informatieavond 23 september kunnen we natuurlijk gewoon koekjes kopen in de
winkel, maar het lijkt ons leuk om zelf iets te bakken. Dit kunnen we niet alleen voor een hele school
met ouders. Zijn er ouders die het leuk vinden om iets lekkers te maken voor deze avond? Kosten
worden natuurlijk vergoed. We horen graag wie er mee doet. Aanmelden kan bij juf Myrna direct of via
de mail: m.willers@wijdevenen.nl
Sociaal emotionele ontwikkeling
Afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op de Antonius m.b.t. het onderwijs voor de
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. PBS is geïntroduceerd en ingevoerd, we hebben
het gedragsprotocol aangepast, reactieprocedure vastgesteld en zijn overgestapt op de nieuwe SEO
Methode Kwink. Hierover hebben we u steeds in de nieuwsbrief geïnformeerd. Al deze ontwikkelingen
zijn nu ook vastgelegd in het SEO-plan van de Antonius. Deze is te vinden op de website. Tijdens de
algemene informatieavond zal dit plan worden toegelicht, is er de mogelijkheid om vragen te stellen
en een kijkje te nemen in de lessen die gegeven worden. Bent u hierin geïnteresseerd? Bezoek dan
de workshop!
Hoera, zwanger!
Via deze weg wil ik graag met jullie delen dat ik zwanger ben van ons tweede kindje!
Ik ben eind februari uitgerekend, dus zoals het er nu naar uitziet werk ik tot eind januari/begin februari.
Daarna ben ik een tijdje uit de running om thuis te genieten.
Groetjes, Maaike
Schema voortgangsgesprekken
In de week van 30 september zijn de eerste voortgangsgesprekken gepland van dit schooljaar.
Het schema waarop u uw voorkeur kunt aangeven hangt nog bij de entree van de
school.
Nieuwe boeken in de bieb
Voor de zomervakantie hebben de kinderen weer hun
boekenwensen door kunnen geven. Er zijn voor alle
groepen in de school toen weer allerlei verschillende
nieuwe boeken gekocht. Afgelopen week heeft iedereen er
even in kunnen kijken en lezen. Daarna zijn ze ook
uitgeleend. Verhalende boeken en informatieve boeken.
Voor iedereen iets leuks te vinden.
Knutselen groep 4-5
Wie heeft er voor ons schroeven, spijkers, maar vooral ringetjes, metalen oogjes, bouten, haken,
(bier)doppen enz. voor de handvaardigheidles van komende week. Graag inleveren in groep 4.

Kinderboekenweek 2019 en Boekenmarkt
De opening van de Kinderboekenweek is op woensdag 2 oktober om half negen. Natuurlijk bent u
daarbij van harte welkom.
Op vrijdag 11 oktober van 11.30-12.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met allerlei activiteiten
in de groepen. Ook dit jaar is er weer een boekenmarkt. Boeken hiervoor kunt u inleveren in de hal
van de school. Vraag vooral ook familie en vrienden om hun boekenkast op te ruimen!! Zie ook de
bijlage.
Parro-app
Deze week ontvangt u van de leerkracht van uw kind een unieke koppelcode voor uw kind waarmee u
zelf een account kunt aanmaken via de app of talk.parro.com.
De Parro-app gaan wij gebruiken voor o.a. korte mededelingen zoals u ook in de aparte informatie
kunt lezen. De Parro-app is niet bedoeld om uw kind af- of ziek te melden. Hiervoor vragen wij u
gewoon telefonisch contact met ons op te nemen zoals u tot nu toe gewend was.
U ontvangt voor elk kind een eigen koppelcode. U kunt als u een account hebt aangemaakt de
koppelcodes van uw andere kinderen toevoegen. Zo heeft u een compleet overzicht van al uw
kinderen. Hieronder staan de stappen die dan gevolgd moeten worden:
•
Log in op Parro
•
Kies "Groep toevoegen" onder groepen
•
Voer vervolgens de nieuwe koppelcode in en voeg deze toe
U kunt als ouders beiden dezelfde koppelcode gebruiken maar handiger is om ieder een eigen
account aan te maken. De leerkracht van uw kind kan zo beter bijhouden wie er gereageerd heeft op
een bepaald bericht en u kunt zelf goed bijhouden wat al wel of juist nog niet gelezen is.
Op de informatieavond van 23 september is er bij de informatieavond ook gelegenheid om vragen te
stellen.
Maar het is – ook voor ons - vooral een kwestie van oefenen en uitproberen. Voor nog meer
informatie: Bekijk Parro in Actie!

Agenda vergadering OuderVereniging (OV) Antoniusschool
Donderdag 19 september 2019 20.00 uur
Onze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom!
Uiteraard kunt u ook gespreksonderwerpen aandragen via een van onze bestuursleden, persoonlijk
of via E-mail: ov.antonius@wijdevenen.nl
1)
Welkom en mededelingen
2)
Notulen van 13 juni 2019 en vaststellen agenda
3)
Binnengekomen en verzonden stukken
4)
Terugkoppelen en inventariseren aandachts-actiepunten
5)
Directie/Schoolteam
6)
Werkgroepen OV, voortgang, informatie en evaluaties

7)
8)

• Evaluatie schoolfotograaf
• Evaluatie opening schooljaar
• Voortgang Kinderen helpen Kinderen
• Vacature penningmeester
• Schoonmaakrooster
• Datum jaarvergadering
• Kraam OV op informatie avond
OV/MR (Medezeggenschapsraad) en vice versa aandachts-/actiepunten
Agendapunten volgende vergadering, rondvraag en sluiting

Agenda vergadering Medezeggenschapsraad
Donderdag 19 september 2019 20.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Notulen afgelopen MR 6 13-06-2019
Actiepunten bespreken.
3. Ingekomen / verzonden stukken
In:
4. MR:
a) MR werkplan 2019-2020
B) jaarverslag MR 2018-2019
C) taakverdeling MR 2019-2020
D) Jaarplanning agenda punten 2019-2020
5. Directie:
A) schoolgids
B) schoolplan
C) school ondersteuningsplan
a) Zo leren kinderen lezen en spellen/ technisch lezen
b) Snappet
c) Methode Da Vinci
d). Engels
6. Team
7. GMR
8. OV (notulen en mededelingen)
a) Notulen
b) Mededelingen
c) MR/OV visa versa
10. Rondvraag / mededelingen
11. Sluiting

Wijzigingen doorgeven
Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? Administratieve wijzigingen kunt u
doorgeven aan de administratie: administratie@antoniusrkbs.nl

Website
Op de onze website worden regelmatig stukjes geplaatst over de activiteiten op
school en nieuwtjes uit de unit.
U komt op de website via : http://www.antoniusrkbs.nl
Overige informatie volgt als bijlage:
Informatie Parro-app
•
Uitnodiging Regenboogviering (hieronder)
•
Uitnodiging informatieavond
•
Informatie boekenmarkt (hieronder)
•
Flyer IVN
•
Informatie vacature Polderpret
•

Kom jij ook naar de

op zondag 29 September om 10 uur in de Martinuskerk?
Wat gaan we doen? We vertellen het verhaal over Josef in de put.
Josef is een echte opschepper. Zijn broers zijn daar niet blij mee en gooien hem in
een put waar hij niet meer uit kan. Kom je luisteren hoe dit afloopt?
Wil je van thuis iets meenemen wat je heel erg mooi vindt?
Iets wat heel bijzonder is, wat je eigenlijk niet aan iemand
anders wilt geven. Dan kunnen we daar over opscheppen.
De kinderen vanaf 7 jaar hebben een spannend eigen programma!!!!!!
Werkgroep Regenboogviering/Rock Solid Martinusparochie Noorden
Hanriëtte Brouwer, Angélique Pietersen, Jos en Nienke Schalkwijk

Gezellige Boekenmarkt
U komt toch ook!!
Wanneer: Tijdens de afsluiting van De
Kinderboekenweek, Vrijdag 11 oktober van 11.3012.00 uur
Waar: Op het onderwijsplein in onze school.
Wat kunt u vooraf inleveren: Alle soorten boeken.

Zijn uw kinderen te groot geworden voor
bepaalde boeken, op school zijn er nog veel
andere kinderen die ze heel graag zouden willen
lezen!!
Ook andere boeken zijn welkom.
Lever uw boeken in op school. Sommige boeken met een harde kaft
en niet ouder dan 2010, kunnen we invoeren in de schoolbibliotheek.
De andere boeken/ stripboeken willen we verkopen. De opbrengst
gebruiken we om het lezen te bevorderen.
De bak waar u de boeken in kwijt kunt staat in de hal van de school.
Bij voorbaat dank! Voor vragen kunt u terecht bij Tinie Bon
(leerkracht groep 4) .

