
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 7 september 2022 

 

       Agenda    5 t/m 8 september   Driehoeksgesprekken 

      14 september    Opening schooljaar 

      15 september    Kunstmenu Unit 1 - Viltland 

      20 september    Informatieavond 

      22 september    Schoolreis 

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

Nieuws van de directie 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Op vrijdag zijn de groepen 1 tot en met 4 om 12:00 uit. Kort daarna gaan de kinderen uit Unit 2 
buiten spelen. We zouden het fijn vinden als iedereen na het ophalen gelijk naar huis gaat of in 
ieder geval buiten het schoolplein even verder bijpraat. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen 
die nog op school zijn rustig van hun buitenspeeltijd kunnen genieten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
Joris Slagboom. 
 

Afscheid Gonneke 

Op ons bestuursbureau gaat na jaren van trouwe dienst 
Gonneke ons verlaten. Gonneke was al  die tijd 
verantwoordelijk voor facilitair en dus ook voor de 
schoolgebouwen. Als verrassing hebben alle scholen van Wij 
de Venen een tekening gemaakt van hun schoolgebouw en 
deze aangeboden aan Gonneke.  
 
Vanuit onze school hebben Tane en Veerle een ontzettend mooie tekening gemaakt en bij deze 
deel ik die graag met jullie.  

 

Jumbo sponsor actie 

Dit jaar hebben wij ons als Oudervereniging van de Antoniusschool 
aangemeld voor de sponsoractie van de Jumbo in Nieuwkoop. Bij uw 
boodschappen ontvangt u een sponsorvoucher. Deze voucher kunt u 
doneren aan de Ouderverening. Het ontvangen bedrag willen wij 
gebruiken voor de activiteiten die wij organiseren. We hopen op uw 
steun.  
Alvast bedankt! Groeten van de OR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Alle leerlingen hebben inmiddels een persoonlijk kaartje ontvangen met daarop hun foto en 
code waarmee u de foto van u kind/ kinderen kan bekijken en bestellen. 
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.  

 

Speelplek Anemonenstraat 

In maart 2023 wordt de bestrating van de rest van de wijk opgehoogd. Ook de speelplek wordt 
dan vernieuwd. De gemeente heeft 3 leuke voorstellen en wil hier graag de kinderen bij 
betrekken. Op maandag 19 september worden de voorstellen op school gepresenteerd en 
mogen de leerlingen stemmen op het leukste speeltoestel. 
Later dit jaar zal er ook nog een bewonersinloop worden georganiseerd om het definitieve 
ontwerp te presenteren. Verder informatie hierover ontvangt u vanuit de gemeente 
  

Algemene informatieavond!   

Vandaag hebben alle leerlingen een uitnodiging meegekregen met daarin alle 
info over de algemene informatievond. 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. 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   

 

Typetuin 

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik 
van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden 
wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de 
mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 
 
Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.  
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 
Start cursus: maandag 31 oktober 2022 14:45uur. 
Locatie: RKBS Sint Antonius, Anemonenstraat 1 2431 XB NOORDEN 
Prijs: €185,- 
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, 
klassikaal) 
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022 
www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 
 
Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter 
nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2Faanmelden&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C6212e62ac5bf47d7142908da8fe278f0%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637980500101350223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6YkehCMrQjh3Cr8lzGRUY4xeUE6KaOJw3FTciV0Onws%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2Ftypecursus-najaar-2022&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C6212e62ac5bf47d7142908da8fe278f0%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637980500101350223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IhkexnsM9Cli%2BFdQUKi0zL88JZs42T4%2B%2BB93TkQuSEc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C6212e62ac5bf47d7142908da8fe278f0%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C637980500101506415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lzNXMB4iRF83zhwJrLwY5V1fjEgICCo3DtzYex0qZLQ%3D&reserved=0


 

 
  

 

 

Nieuws van de buiten 
 

De bun 

Voor dit seizoen willen we weer in groepen werken. Deze groepen zijn hetzelfde als op kamp. 
De jongens en meiden van af 5 jaar tot groep 5 zitten in de groep bunbende. De jongens van 
groep 6 tot 8 zitten in de groep kingcats. De meiden van groep 6 tot 8 zitten in de groep 
vrijbuiters.  
De activiteiten zullen op vrijdag plaats vinden en de tijden zijn: 18:30 tot 19:30 voor de 
bunbende, 19:45 tot 21:00 voor de kingcats en vrijbuiters. 

 
 

Beleef de Techniek Driedaagse!       Sponsorzwemmen 

U heeft er vast wel van gehoord: de Techniek Driedaagse.  

Ook onze school brengt een bezoek aan dit grootse  

techniekfestijn. Maar, wist u dat u op donderdagavond  

29 september van 17.00 tot 20.30 uur dit techniekfeest  

ook zelf kunt ervaren? Speciaal voor ouders en verzorgers 

(én alle kinderen) stelt de Techniek Driedaagse haar  

deuren open tijdens de Open Avond. Volg samen  

technische workshops, maak kennis met lokale technici,  

laat u verwonderen over technische innovaties en ontdek  

alle mogelijkheden voor toffe technische opleidingen 

in de regio bij de Opleidingen- en Beroepenmarkt!  

De Techniek Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers 

Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer.  

U kunt parkeren voor de deur! 

www.technetamstelenvenen.nl 

 


