
 

   

 

                                                                         

 

 

Donderdag 25 augustus 2022 

 

       Agenda    29 augustus    Schoolfotograaf 

      5 t/m 8 september   Driehoeksgesprekken 

      14 september    Opening schooljaar 

      20 september    Informatieavond 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Weer gestart! 

 
We zijn weer op weg! Het was leuk om te zien met hoeveel 
enthousiasme kinderen en ouders weer naar school kwamen 
maandag, de gezonde spanning was soms ook goed van de 
gezichten te lezen. De eerste drie dagen zitten er alweer op, deze 
stonden in het teken van kennismaken met nieuwe klasgenoten 
en leerkrachten, nieuwe routines inoefenen en groepsafspraken 
maken. Wat is het toch weer fijn om begonnen te zijn. We gaan 
als team weer graag aan de slag met uw kinderen om iedereen 
een zo fijne en goed mogelijke schooltijd te bieden. Voor ons is 
het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en het 
uitgangspunt hierbij is dat iedereen het beste voor heeft met uw 
kind.   
Laten we er vooral met elkaar voor zorgen dat het weer een 
succesvol schooljaar wordt.  
 

Team Antonius   

 

Jubilaris  

Vorige week was Juf Ingrid 25 jaar in dienst,  
25 jaar in het onderwijs én 25 jaar werkzaam op 
de Antonius. Wat een ontzettend mooie 
mijlpaal en wat zijn wij trots om haar in ons 
team te mogen hebben.  
Iedereen in Noorden kent Juf Ingrid en ze heeft 
vele kinderen mogen lesgeven. Het bijzondere 
is dat leerlingen van het eerste uur nu hun 
eigen kinderen naar school brengen, ook Juf 
Inge heeft vroeger bij Juf Ingrid in de klas 
gezeten. Dit geeft mooi aan hoelang juf Ingrid 
al werkzaam is op de Antonius en dat ze zelfs 
leerlingen heeft mogen inspireren om zelf voor het onderwijs te kiezen.   
Wij hebben als team haar vorige week al in het zonnetje gezet en samen met haar een feestje gevierd. 
Morgen (vrijdag) zal juf Ingrid dit ook met alle kinderen vieren door ze te trakteren.   
Via deze weg willen wij juf Ingrid nogmaals van harte feliciteren met het behalen van haar 25 jarig 
jubileum. 



 

 
  
 
 
 

Schoolfotograaf 

Maandag 29 augustus is de schoolfotograaf er weer. Voor de 
vakantie heeft de oudervereniging al geïnventariseerd welke 
kinderen er voor schooltijd op een broertje zusje foto wil met 
kinderen die nog niet op school zitten. Zij zullen de desbetreffende 
gezinnen via de mail op de hoogte stellen van de 
planning. Opgeven voor broertjes en zusjes foto’s extern is helaas 
niet meer mogelijk. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met: 
schoolfotograafantoniusschool@hotmail.com 

 
 

 

Driehoeksgesprekken   

Van maandag 5 september t/m donderdag 8 september is de eerste ronde 
Driehoeksgesprekken voor de groepen 1 t/m 8.  
In deze gesprekken staat kennismaking met kind, ouders/verzorgers en 
leerkracht centraal.   
Maandag 29 augustus om 9.00 uur staat de gespreksplanner in Parro open 
voor ouders met meerdere kinderen op school. Vanaf dinsdag 30 augustus 
om 9.00 uur staat hij open voor alle ouders. De gespreksplanner wordt 
vrijdag 2 september om 17.00 uur gesloten, dus schrijf u voor die tijd in!  

 

Allergieën en medicijngebruik 

Beste ouders, 
Een nieuw schooljaar en daarbij ook een nieuw klas en juf. Wellicht heeft uw kind een allergie 
of gebruikt uw kind een medicijn welk op school toegediend moet worden. Als hoofd EHBO-er 
wil ik graag op de hoogte zijn van de medicijnen welke toegediend moet worden. Of wat te 
doen als uw kind een allergieaanval krijgt. In de week van de driehoeksgesprekken kunt u dit 
aangeven bij de desbetreffende leerkracht. Mocht het nodig zijn dan wordt er een gesprek met 
mij erbij gepland. Bij de kinderen waar we al bekend mee zijn zal er voor de medicijnen een 
nieuw formulier worden ondertekend. Voor vragen kunt u altijd even langslopen. 
 
Groet, 
Juf Wendy 
 

Wijzigingen doorgeven               

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

Administratieve wijzigingen kunt u doorgeven aan de administratie: 

administratie.antonius@wijdevenen.nl 
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