Jaaroverzicht 2018-2019
SAMENSTELLING OV:
Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de OV.
ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE OV GEDURENDE HET SCHOOLJAAR:
Schoolfotograaf – woensdag 5 september 2018
Opening schooljaar – woensdag 12 september 2018
Op woensdag 12 september hebben we met elkaar het schooljaar geopend in de kerk. Het
thema van de viering was ‘Even aandacht’. Na de kerk hebben de kinderen samen met de
leerkrachten juffendag gevierd.
Sinterklaasfeest – woensdag 5 december 2018
Er is een Pietenschool nagemaakt op het onderwijsplein en in de hal van de school de
werkkamer van Sinterklaas. In de week voorafgaand aan het sinterklaasfeest hebben de
kinderen hun schoen gezet op school. Op de dag zelf heeft de onderbouw het feest gevierd
in de gymzaal en de bovenbouw in de eigen klas met het uitpakken van de surprises.
Voor alle leerkrachten heeft de Oudervereniging een chocoladeletter geregeld.
Kerst knutselen – woensdag 12 december 2018
De creatieve ochtend was erg gezellig en er zijn mooie knutselwerken gemaakt welke zijn
neergezet en opgehangen in de klassen. Dank aan alle ouders die geholpen hebben tijdens
deze ochtend.
Kerstfeest op de Antonius – donderdag 20 december/vrijdag 21 december 2018
Op donderdagavond was er een gezellig en lekker kerstdiner op school en op vrijdagochtend
zijn we met elkaar naar de kerk gegaan.
Kinderen helpen kinderen – vrijdag 22 februari 2019
Er is een sponsorloop gehouden op het terrein van NSV’46. Het geld wat hiermee is
opgehaald kwam ten goede aan Unicef.
110-jarig bestaan – donderdag 21 maart 2019
Er is een stunt dag georganiseerd met medewerking van een extern bedrijf om het 110-jarig
bestaan van de Antoniusschool te vieren. De kinderen hebben les gekregen in stunten en
aan het einde van de dag hebben de kinderen een show gegeven voor alle belangstellenden
op het onderwijsplein.
Pasen – donderdag 18 april 2019
De kinderen hebben een speurtocht door de Kuil gedaan en na afloop een broodhaantje en
een chocolade ei gekregen. Groep 8 kon helaas niet mee doen vanwege de eind citotoets
maar zij hebben na afloop een chocolade paashaas gekregen.
Schoolreis – dinsdag 25 juni 2019
De onderbouw en de bovenbouw zijn jaar afzonderlijk van elkaar op schoolreis gegaan. De
bovenbouw is naar Geofort in Herwijnen geweest en de onderbouw naar de Linneaushof in
Bennebroek. Ondanks het hete weer was het een geslaagde dag!
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Kamp groep 8 – woensdag 26 juni 2019 t/m vrijdag 28 juni 2019
Groep 8 ging dit jaar op kamp naar Leiderdorp. Het kamp wordt gefinancierd door de
OuderVereniging en georganiseerd door de ouders van groep 8 samen met het team.
Na de Koningsspelen en aan het einde van het schooljaar zijn er ijsjes uitgedeeld. Dit is
verzorgd door de Oudervereniging.
Aan alle ouders; dank voor alle hulp bij het opbouwen en opruimen van de
festiviteiten/activiteiten in het afgelopen schooljaar!
Schoonmaak
Ook in het afgelopen schooljaar is er weer schoongemaakt door de ouders middels een
schema. Tevens zijn er 2 avonden toegevoegd aan dit schema zodat ouders ook in de avond
uren de mogelijkheid hebben om de klas van hun kind schoon te maken.
BIJZONDERE ZAKEN:
Juf Hannie zat in augustus 2018 40 jaar in het onderwijs. Hier is op school uiteraard
aandacht aan besteed. De kinderen uit haar eigen klas hebben een knutselwerk gemaakt en
ze is door alle kinderen toegezongen op het schoolplein. In de loop van het jaar zijn er ook
een aantal keer bloemen geregeld voor verschillende gelegenheden. Zij heeft vanuit de
Oudervereniging een cadeaubon ontvangen.
PERSONELE ZAKEN:
We hebben dit jaar afscheid genomen van juf Karin, juf Miranda en juf Marcia. Zij hebben
alle drie een nieuwe uitdaging gevonden. Ook hebben de ad interim directrice Mirjam Kennis
en de conciërge Jur afscheid genomen. Wij willen hen allemaal nogmaals hartelijk danken
voor de fijne samenwerking!
OVERLEG EN VERGADERINGEN:
Informatie-avonden
In het begin van het schooljaar zijn er de info-avonden in de vorm van een informatiemarkt
waar de Oudervereniging leden bij aanwezig zijn.
OV-vergaderingen
Iedere 6 à 8 weken houdt de Oudervereniging een vergadering met het bestuur en alle
groepsouders. Iedereen die zich verder ook betrokken voelt, is van harte welkom bij onze
vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen worden de verschillende feestelijke activiteiten
besproken, maar we proberen bij andere kwesties ook mee te denken en oplossingen aan te
dragen.
Jaarvergadering 6 november 2018
De jaarvergadering werd in kleine kring gehouden. Aanwezig waren OV-leden, enkele
teamleden en MR-leden, de kascontrole commissie en 1 ouder.
ComCom-vergadering
De Oudervereniging maakt tezamen met de directie, het team en de MR ook onderdeel uit
van de ComCom, de communicatiecommissie. Een paar afgevaardigden per geleding woont
deze vergadering bij. Deze vergaderingen zijn er om de communicatie tussen de
verschillende geledingen te verbeteren. De ComCom is aan het einde van dit schooljaar
opgeheven.
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