Woensdag 16 oktober 2019
Agenda

21 oktober t/m 25 oktober
29 oktober
30 oktober

Herfstvakantie
Kunstmenu groepen 3 en 4
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

De kop is er al weer af van het schooljaar
2019/2020 en volgende week hebben we
lekker een weekje herfstvakantie.
Fijne vakantie allemaal met hopelijk mooi
herfstweer.
Ouderhulp bij schoonmaak
Het is bij ons op school een goed gebruik dat ouders helpen bij
het goed schoonhouden van de school. Uiteraard hebben wij ook
een schoonmaakdienst die dit doet, maar uit ervaring weten we
dat dit niet toereikend is om juist de extra dingen te doen. Dit
schooljaar willen we de extra schoonmaak vooral op de avonden
plannen, omdat we merken dat het voor ouders overdag vaak
lastig in te plannen is. De eerste schoonmaakavond is
op woensdag 6 november, start om 19.00 uur.
Het zou fijn zijn als er veel van u in de gelegenheid zijn om te
komen helpen, vele handen maken licht werk!
Wij zorgen voor de koffie en de thee met iets lekkers!
Vergeet u niet om een eigen emmer en sopdoekje mee te nemen?
Kinderen helpen Kinderen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Ons project Kinderen helpen Kinderen komt er aan!
We houden een Fancy Fair met allerlei activiteiten!!!
U geeft voor elke activiteit wat u wilt geven.
Bewaart u uw kleingeld?
Schrijf de datum alvast in uw agenda:
14 november van 17.00 uur tot 18.30 uur. (andere datum dan in de schoolkalender)
Meer informatie volgt later.
Tot dan! Werkgroep Kinderen helpen Kinderen

Afsluiting Kinderboekenweek
Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar de Kinderboekenweek afgesloten. In alle klassen is vooral
veel gelezen. Maar ook veel gesproken en gewerkt over boeken in het thema "Reis mee". Dit was in
de hele school zichtbaar. Daarnaast hadden de ouders van de werkgroep gezorgd voor een leuke
aankleding van de bieb, waardoor de kinderen een leuke plek hadden om te lezen.
Vrijdagochtend tijdens de afsluiting kon iedereen spelletjes doen in de groepen, boeken kopen op de
boekenmarkt of een speurtocht doen. Een mooie afsluiting van de Kinderboekenweek.
Wij zijn blij met alle ouders die deze ochtend geweest zijn of op een andere manier aandacht hebben
gegeven aan de kinderboekenweek.
De opbrengst van de boekenmarkt is €454.20!! Hiervan gaan we nieuwe boeken kopen voor onze
bieb. De kinderen mogen hiervoor de komende tijd hun boekenwensen aangeven.
Iedereen bedankt voor het inleveren van de boeken en voor het navragen bij vrienden en familie naar
boeken. Volgend jaar is er weer een boekenmarkt. Dus gaat u opruimen? Bewaar de boeken nog
even en breng ze volgend jaar naar school.
Prijsvraag Kinderboekenweek
Dit jaar was de prijsvraag niet het schrijven van een verhaal of het maken van een tekening, maar het
bouwen van een voertuig. De jury heeft zich gebogen over de resultaten en vandaag de prijzen
uitgereikt.
Het was een moeilijke keuze met zoveel
verschillende voertuigen, allemaal met
veel aandacht gemaakt.
De prijswinnaars hebben hun prijs
gekregen, maar er was ook een klein
cadeautje voor alle deelnemers. Iedereen
heeft er zoveel tijd en aandacht in
gestoken dat dit zeker verdiend was.

Kunstmenu
Na de herfstvakantie op 29 oktober gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar de Rietkraag in
Nieuwkoop voor een voorstelling over de Wenteltoren.
In de Wenteltoren wonen zes eigenaardige types. Praten doen ze niet veel. Maar zonder het te weten
helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme oven van de onderbuurman droogt de was bij
de bovenbuurvrouw. En haar waslijn trekt steeds de stoel van de achterbuurman omver. Op een
nacht gebeurt er iets waardoor ze elkaar nodig hebben. De Wenteltoren is een beeldende voorstelling
over samenleven met een prachtig decor en verrassende poppen.
Via de leerkracht van uw kind krijgt u nadere informatie over het vervoer hier naar toe.
Sinterklaas 2019
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het weer zover! Sinterklaastijd op de Antonius!
Achter de schermen zijn de voorbereidingen alweer in volle gang.
Graag willen we u informeren over een aantal data en andere handige zaken, zodat u deze vast in de
agenda kunt noteren. Meer informatie over het Sinterklaasfeest volgt zo spoedig mogelijk.
Versieravond:
Op maandagavond 18 november vanaf 19.30 uur gaan we de school versieren voor Sinterklaas.
Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen? Vele handen maken tenslotte licht werk!
Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. Met elkaar maken we er dan weer wat moois van!
Sinterklaasfeest op 5 december; continuerooster!
Wij vieren Sinterklaas op school op donderdag 5 december. We hanteren dan een continurooster.
Alle kinderen eten op school (en moeten dus een lunchpakketje meenemen!) en zijn om 14 uur uit.
Meer informatie over deze dag volgt nog.
Bedrag surprises
De afgelopen jaren is ons regelmatig gevraagd of het bedrag voor een kadootje bij de surprise
verhoogd kon worden. We hebben besloten dit te verhogen naar 4 euro. Minder uitgeven aan een
cadeautje mag natuurlijk ook! Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, kunt u bij juf Hannie
of juf Maaike terecht. Meer informatie over het maken en inleveren van de surprises volgt later.
Huiswerk
Groep 6:
Dinsdag 29 oktober:
Groep 7:
Dinsdag 29 oktober:
Donderdag 31 oktober:

Toets topografie over de Werelddelen en Australië/ Nieuw-Zeeland
Toets topografie over de Werelddelen en Australië/ Nieuw-Zeeland
Werkblad Verkeer.

PBS NIEUWsbrief
(van en door leerlingen)

Gedragsverwachtingen bibliotheek:
❖ Ik ga naar de bibliotheek om een boek uit te zoeken en als ik klaar ben ga ik
terug naar de klas.
❖ Ik ga netjes om met de boeken.
❖ Ik zet alle boeken op de goede plaats terug.
❖ Ik geef een ander de ruimte om een boek uit te zoeken.
Gedragsverwachtingen onderwijsplein:
❖ We lopen rustig, zodra we de school binnenkomen.
❖ We praten met zachte stem .
❖ We volgen de ‘looproute’ naar onze klas.
❖ We hangen onze jas op een haakje en zetten onze tas neer onder onze jas.

A Christmas Carol
Evi Wink uit groep 7/8 heeft auditie gedaan voor de kerstshow ''A Christmas Carol.'' Ze heeft dit
hartstikke goed gedaan en mag dansen in de show!
Het verhaal in het kort:
Een tijdloos verhaal, waarin de oude man Scrooge transformeert van gierigaard tot weldoener. Jong
en oud herkennen zich in de avonturen en dromen van de man die het geluk verloor, maar gelukkig
weer terugvindt. De Dutch Don’t Dance Division en het Residentie Orkest geven dit ballet, zoals ook
het geval was bij de tophit ‘Alice in Winter Wonderland’, een heel eigen karakter.
Evi danst mee met de rode cast en is te zien in het Zuiderstrandtheater in Den Haag op de volgende
dagen:
25 december om 14.00 uur Première
27 december om 14.00 uur uur Matinee
28 december om 19.30 uur Soirée
29 december om 14.00 uur Matinee
Vindt u het leuk om te komen kijken, dan
kunt u natuurlijk een kaartje kopen.
We wensen Evi heel veel plezier en succes!

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

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage:
Uitnodiging Regenboogviering (hieronder)
•
Flyer LDO Noorden: Apenkooien en Vriendjes en vriendinnetjeles
•
Flyer Musicalgroep EigenWijs
•

Kom je ook samen met je papa, mama, opa en/of oma naar de

op zondag 3 November in de Martinuskerk?
Wat gaan we doen?
HET WORDT EEN HELE BIJZONDERE VIERING!!
Er wordt een

kindje

gedoopt. Dank U Heer, voor dit kleine wonder, het maakt ons

leven zo gelukkig en bijzonder.
Kom je ook naar dit bijzondere feest? Wat zou het mooi zijn als we dit feest met
heel veel kinderen kunnen vieren.
We steken ook kaarsjes aan en gaan samen zingen
en bidden. Jongere en oudere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen.
Om half 11 sluiten we af met limonade, koffie en thee.
Tot ziens op zondag 3 november om 10.00 uur in de Martinuskerk in Noorden.
Werkgroep Kleuterkerk Martinusparochie Noorden

