
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 16 september 2020 

 

Agenda    23 september    Opening schooljaar en  

Vergadering MR 

     28 september-1 oktober Driehoeksgesprekken 

     30 september    Start Kinderboekenweek en 

           Kinderen helpen Kinderen 

       

Geboren 

 

 

Woensdag 9 september is Dani geboren, 

mooie lieve kleine zoon van onze juf Robin en Pascal.  

 

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk en gezondheid  

voor allemaal! 

 

 

 

De informatieavond voor alle groepen op 21 september komt te vervallen.  

Het team is aan het nadenken hoe de informatie overgedragen kan worden. 

 

Opening schooljaar en juffendag 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zal de opening plaatsvinden in het schoolgebouw en  

kunnen ouders/verzorgers hier helaas niet bij aanwezig zijn.  

 

Driehoeksgesprekken 

In week 40 (28 sept- 1 okt) staan de Driehoeksgesprekken  (leerling-ouder-leerkracht) gepland.  

Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het deelnemen van de leerlingen aan het voortgangsgesprek.  

Dat is positief ervaren, we gaan hier mee door. De voortgangsgesprekken zijn vanaf nu  

Driehoeksgesprekken.  

We zouden het fijn vinden als u zoveel mogelijk uw kind meeneemt naar het gesprek. Meer informatie  

vindt u in de bijlage, lees dit alstublieft zorgvuldig door! 

 

Planning 

Mede door de Corona maatregelen gaan we voortaan de gesprekken plannen via de gespreksplanner van 

Parro. Het is dus belangrijk dat u deze app activeert als u dat nog niet gedaan heeft. 

Vanaf donderdag 17 september 9.00 uur staat de gespreksplanner open voor ouders die meerdere 

 



 

 

 

 

 

  

kinderen op school hebben. Vanaf vrijdag 18 september 9.00 uur staat de gespreksplanner open voor alle 

ouders. 

Op woensdag 23 september om 12.00 uur wordt de gespreksplanner gesloten. Zorg dus dat u vóór die tijd 

uzelf ingepland hebt. 

Als u zichzelf niet ingepland heeft dan wordt dit door de leerkracht gedaan. 

 

Richtlijnen i.v.m. Corona 

• Het heeft onze voorkeur dat u met één ouder naar het gesprek komt. Dat houdt het aantal ouders in 

de school beperkt. 

• Kom vijf minuten voordat het gesprek gepland staat naar binnen, niet eerder. 

• U komt de school binnen via de hoofdingang. Vóór elk lokaal is een plek aangewezen waar u 

kunt wachten. 

• Bij de ingangen staat materiaal klaar om uw handen te kunnen desinfecteren. 

• De leerkrachten zorgen in de klas voor een gespreksopstelling waarbij de 1,5m afstand wordt 

gewaarborgd. 

• Na afloop van het gesprek verlaat u de school via de deur aan de Anemonenstraat. 

• Vanzelfsprekend houdt u 1,5m afstand van de andere in de school aanwezige ouders. 

• U komt niet naar het gesprek als u verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn) heeft en bij hoesten, benauwdheid en/of koortsklachten. 

 

Stand van zaken schoolplein 

Zoals u ongetwijfeld gezien heeft is het schoolplein nog steeds niet in de oude staat hersteld. In de 

Herfstvakantie wordt de WKO installatie die onder een deel van het plein zit gerepareerd. 

Daarna komt er een stratenmaker om het plein (deels) opnieuw te bestraten en het speeltoestel terug  

te plaatsen.  

Het is ook de bedoeling om het speelhuisje op het plein volgend voorjaar te vervangen door een nieuw 

speeltoestel. Meer informatie daarover volgt later. 

 

Afwezigheid kinderen 

• Wilt u bij ziekte uw kind(eren) telefonisch bij school afmelden, vóór half negen?  

De leerkrachten zijn niet altijd in de gelegenheid om Parro of mailberichten vóór schooltijd  

te checken. 

• Het valt op dat sommige kinderen geregeld te laat, dus na de tweede bel, op school komen.  

Wilt u uw kinderen stimuleren om op tijd naar school te gaan en hier zelf ook rekening mee 

houden? 

 

Kinderboekenweek en Kinderen helpen Kinderen.  

Dit jaar worden deze twee activiteiten gecombineerd. Tijdens de Kinderboekenweek wordt er veel 

gelezen, gewerkt en gesproken over boeken. Dit jaar met als thema Geschiedenis. Gelukkig hebben 

wij op school een mooie bieb met veel boeken om te lezen en kunnen we naar de bibliotheek in  

 



 

 

 

 

 

 

Nieuwkoop. De kinderen van de Antoniusschool in Galibi in Suriname hebben dit geluk niet. Hun bieb 

heeft weinig en sterk verouderde boeken. Vandaar dat we de Kinderboekenweek combineren met 

onze actie Kinderen helpen Kinderen. Dit jaar is het: “Antonius Noorden helpt Antonius in Galibi, 

Suriname”. Galibi is een dorp in Suriname. Het ligt aan de monding van de Marowijne rivier. Het dorp 

heeft ongeveer 600 inwoners. In Galibi is één school, de Antoniusschool. De school is voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. Er zitten ongeveer 65 kinderen op de school. Ze krijgen les in het Nederlands en in  

hun eigen taal. De school heeft redelijk goede leerboeken, maar de bibliotheek heeft sterk verouderde 

boeken. Omdat men het lezen van de kinderen wil bevorderen is er behoefte aan leuke, eigentijdse  

lees- en prentenboeken. Tijdens de Kinderboekenweek wordt ook aandacht besteed aan Suriname. 

We zijn bezig om een inspirerende gastspreker uit te nodigen op school. Ook dit jaar worden er weer 

boeken ingezameld voor de boekenmarkt. Dit jaar vooral kinderboeken. Van deze boeken gaat een 

deel naar Galibi, een deel in onze bieb en een deel voor de verkoop. Tijdens de boekenmarkt, dit 

ingericht zal worden per unit, mogen de kinderen geld meenemen om een paar boeken te kunnen 

kopen. Door de huidige situatie is de markt alleen voor de kinderen. Met het geld dat opgehaald wordt 

tijdens de boekenmarkt kopen we boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen in 

Suriname. Daarvoor willen we ook bij de ouders nog geld inzamelen. Tijdens de week van de 

Driehoeksgesprekken staat er bij de hoofdingang een versierde doos waar u wat in kunt doen. 

Donderdag 8 oktober sluiten we het project af. Alle groepen presenteren iets op het onderwijsplein en 

mevrouw Koning, de initiatiefneemster van het project, neemt de boeken in ontvangst en zorgt voor 

het vervoer naar Suriname. Ook wij vinden het heel jammer dat u als ouders en andere 

belangstellenden nu niet in de school kunnen komen om mee te maken waar de kinderen mee bezig 

zijn. Wij zullen u via Parro en de nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte houden. 

 

PBS 

De komende periode staan de gedragsverwachtingen van het schoolplein centraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen doorgeven  

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? Administratieve wijzigingen kunt u  

doorgeven aan de administratie: administratie.antonius@wijdevenen.nl 

 

Bijlagen:  1. Driehoeksgesprekken  

 2. Flyer Boekenmarkt 

 

Gedragsverwachtingen schoolplein: 

 

• Ik kijk naar anderen en stop als de ander het niet leuk vindt. 

• Ik ga veilig met de materialen om en zorg dat het heel blijft. 

• Ik houd me aan de regels van het spel. 

 

    


