
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 31 augustus 2022 

 

       Agenda    5 t/m 8 september   Driehoeksgesprekken 

      14 september    Opening schooljaar 

      15 september    Kunstmenu Unit 1 - Viltland 

      20 september    Informatieavond 

      22 september    Schoolreis 

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

 

Babynieuws!! 

 
Op 27 augustus is op de uitgerekende datum  Mick Floris Slagboom 
geboren. Met Mick en zijn mama gaat het goed en Papa is zo trots 
als een pauw.  
De komende week genieten wij van onze kraamweek en wennen 
met zijn allen aan de nieuwe  samenstelling van ons gezin.  
 
Grote broer Thom en grote zus Liz zijn ook apetrots. Heerlijk om te 
zien dat Mick met zoveel liefde wordt ontvangen. Aangezien ik 
natuurlijk echt enorm trots ben deel ik hierbij ook een foto van onze 
Mick.  
 
Tot snel 
 
Groet Joris Slagboom 

 

Schoolfotograaf 

Afgelopen gelopen maandag is de schoolfotograaf weer op school geweest en zijn alle kinderen weer 
met een stralende glimlach op de foto gezet.  
Alle leerlingen ontvangen volgende week een persoonlijk kaartje mee naar huis met u code waarop u de 
foto van u kind/ kinderen kan bekijken. 
Als u voor een bepaalde tijd besteld dan worden ze kosteloos bezorgt op school. Wordt het na de datum 
dat u besteld dan komen er verzendkosten bij.  

 

Gym 

Het is fijn als alle zweetluchtjes worden verdoezeld door deodorant. We hebben 

op school de afspraak om alleen en deo-roller te gebruiken. Deo-spuitbussen zijn 
niet toegestaan.  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Opening schooljaar 

Woensdag 14 september openen we met elkaar het schooljaar met een viering in de kerk. We wandelen 
om kwart voor negen naar de kerk, de viering is van 9 uur tot half 10. Het thema van de viering is Groep. 
Ouders, broers, zussen en opa's en oma's zijn welkom in de kerk. 

 

Graag nodigen we u uit voor onze algemene informatieavond!   

Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 20 september 2022 van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Er zullen kraampjes zijn en verschillende workshops plaatsvinden waar u aan kunt 
deelnemen. U maakt deze avond uw eigen keuze waar u bij aan wilt sluiten. Volgende 
week woensdag zult u de uitnodiging ontvangen via uw kind. We gaan er vanuit u deze 
avond te ontmoeten en u van informatie over onze school en ons onderwijs te 
voorzien.   
Tot dan! Het Antoniusteam   

 

Schoolreisje  

Nog een paar weken en dan gaan we op schoolreis. Op donderdag 22 september 2022 is het dan echt zo 
ver. We gaan met de hele school op dezelfde dag weg, we hebben gekozen voor 
twee verschillende locaties.   
 

Unit 1 en 2 gaan samen naar Oud Valkenveen in Naarden.   
Unit 3 gaat ’s ochtends naar NEMO en ’s middags zal er voor hun een programma 
zijn in het Amsterdamse Bos.   
 

De schooldag begint voor iedereen gewoon om 8.30 uur, de bussen zullen rond 
8.45 uur naar beide locaties vertrekken. We verwachten van beide locaties rond 
16.00 uur terug op school te zijn.   
Alle kinderen krijgen op een later moment een uitnodiging mee naar huis met alle 
informatie.   
Wij hebben er nu al zin in!  
De werkgroep Schoolreis  

 

 

Rectificatie kalender 

Vorige week heeft u allemaal de nieuwe schoolkalender ontvangen. Helaas zijn er een paar foutjes 
ingeslopen die door oplettende ouders zijn opgemerkt.  
Woensdag 3 mei 2023 – Dodenherdenking, dit moet uiteraard donderdag 4 mei zijn.  
Donderdag 4 mei 2023 – Bevrijdingsdag is op vrijdag 5 mei  
Zondag 7 mei 2023 –  Moederdag. Dit moet zondag 14 mei zijn. 
Onze excuses voor het ongemak.  

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

Hulpouder in de bieb gezocht.  

Er zijn een aantal ouders heel actief in onze bieb. Boeken invoeren, ordenen en 
tijdens de Kinderboekenweek helpen met het bedenken van allerlei leuke 
activiteiten rond boeken. Bijvoorbeeld het maken van leuke speurtochten voor de 
verschillende units.  
Vind je het leuk om het lezen voor de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
en heb je tijd en zin om hier een bijdrage aan te leveren? Geef dit dan door aan de 
leerkracht van je kind of aan t.bon@wijdevenen.nl .  
Wil je liever eerst een keer meekijken, geef dat dan ook door, dan kunnen we dat 
regelen.  

 

Nieuws van Buiten 

  
 

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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