
 

   

 

                                                                         

 

 

  Woensdag 19 oktober 2022 

       Agenda  

        24 t/m 28 oktober   Herfstvakantie 

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

Nieuws van de directie 

De eerste 9 weken zitten er weer op. De kinderen zijn toe aan een 
welverdiende vakantie. De afgelopen weken hebben ze hard gewerkt 
en zijn er weer een hoop doelen bereikt. Het team van de Antonius 
gaat ook genieten van de vakantie. Op 31 oktober staan wij weer klaar 
om de kinderen te mogen ontvangen.  
 
Voor nu een hele fijne vakantie gewenst. Geniet van en met elkaar!   
Joris Slagboom 

 

Breinhelden: 

Op de studiedag hebben we ons verdiept in ons 
programma Breinhelden. Vorig schooljaar hebben we dit 
aangeschaft en hebben we daar een start mee gemaakt. 
Tijdens onze informatieavond was er een workshop van 
Nadine over Breinhelden.   
Dit programma traint de executieve functies. Dit klinkt 
ingewikkeld, maar eigenlijk zijn het ‘gewoon’ de sturende of 
uitvoerende functies in je brein die ervoor zorgen dat je je 
gedachten en gedrag bewust kunt sturen.   
Breinhelden bestaat uit 10 breinkrachten. We hebben 
geoefend en geleerd hoe we deze krachten aan alledaagse 
activiteiten kunnen koppelen, zodat het aansluit bij de 
belevingswereld van de kinderen.  
Deze middag werd geleid door ontwikkelaar Belinda 
Herrewijn. Het was een leerzame middag, waarbij we 
allemaal enthousiast en gemotiveerd de volgende lessen 
kunnen geven.  
 

Oproep pleinwacht ouders - herhaling 

Ter aanvulling van ons pleinwacht team zijn wij opzoek naar ouders die willen invallen bij ziekte 
of afwezigheid van onze pleinwacht ouders. De pleinwacht tijden zijn maandag, dinsdag, 
donder & vrijdag van 11.50 uur tot 13.00 uur. Voor u hulp ontvangt u maandelijks een 
vrijwilligersbijdrage. 
Wilt u meer informatie of zich opgeven als 
pleinwachtkracht stuurt u dan een mailtje 
naar Norella: n.jalal@wijdevenen.nl 
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Kinderboekenweek en de boekenmarkt 

De afgelopen weken is er in alle groepen veel gelezen, gewerkt over de natuur in boeken, een 
speurtocht gedaan en aandacht geweest voor gedichten lezen en schrijven. De uitslag van de 
gedichtenwedstrijd krijgt u te zien in de volgende nieuwsbrief. Wel zullen de kinderen dit horen 
voor de vakantie.  
 
Vandaag was de boekenmarkt. Wat zijn er voorafgaand veel boeken ingeleverd! Heel veel 
kinderen en ouders hebben vandaag weer boeken gekocht. 
Dat wordt weer heel veel leesplezier. Misschien wel op een 
mooie dag in de herfstvakantie. Van de opbrengst gaan we 
weer boeken kopen voor onze eigen bibliotheek. Natuurlijk 
gaan we daarbij uit van de wensen van de kinderen. Dus 
die kunnen ze de komende tijd weer inleveren.  
Hierbij ook even een extra dank voor de ouders die elke 
week helpen om de boeken in te voeren in het systeem en 
andere werkzaamheden in de bieb. Leuke enthousiaste 
mensen waar wij op school heel blij mee zijn. Mocht u 
denken dat dit ook iets voor u is dan horen wij dat graag. 
Geef het door aan een van de leerkrachten en kom een 
keer meedraaien!! 
Mocht u weer gaan opruimen in de boekenkast, bewaar 
dan de boeken voor de boekenmarkt van volgend jaar! Wie 
weet zien we sommige boeken zelfs wel weer terug.  
Voor nu heel veel leesplezier!!!! 

 

Jaarafsluiting Oudervereniging Antoniusschool 

De volgende documenten vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief: 

- Jaarverslag 2021-2022 

- Financieel jaarverslag 2021-2022  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de financiën dan kunt u contact opnemen 
met de penningmeester van de Oudervereniging; Hester de Ruiter. Zij is te bereiken via het 
voldoende e-mailadres: ov.antonius@wijdevenen.nl 
  

Schoolbijdrage 21/22 

De schoolbijdrage is in het schooljaar 2021/2022 deels besteed aan ICT middelen, daarnaast is 
er een deel ingezet om ons schoolbibliotheek te verrijken. Het laatste deel wordt gebruikt voor 
de bekostiging van de Tussen Schoolse Opvangkrachten. 

 

Jumbo sponsor actie – laatste kans om te doneren! 

De sponsoractie is bijna afgelopen en de teller staat inmiddels op het fantastische bedrag van 
€488,95. Er worden geen vouchers meer uitgeven bij Jumbo maar het activeren van de reeds 
uitgegeven codes kan nog t/m 30 oktober! Dus doorzoek uw portemonnee, alle zakken en 
kasjes en doneer de laatste vouchers via de website www.jumbobasbobeldijk.nl/doneer Helpt u 
ons mee voor een knallend eindresultaat?? 
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Nieuws van de buiten 

Vrijdag 21 oktober is het weer tijd voor Rocksolid. 
RockSolid is een leuke actieve avond voor tieners van 
10 t/m 14. We doen leuke, gave spelletjes, gaan met 
elkaar in gesprek en hebben veel lol in en rond onze 
kerk in Noorden. Heb jij bijvoorbeeld wel eens een 
avondspel in de kerk gedaan... in het donker ergens in 
de kerk? Of heb jij wel eens de toren beklommen?  Dit 
is je kans! Zit jij in groep 6, 7 of 8... geef je dan nu op. 
Je hoeft niet gelovig te zijn, mag altijd een vriendje of 
vriendinnetje meenemen en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Het thema deze maand is Halloween. 
 
Tot vrijdag 21 oktober, tot RockSolid 
Jos en Hein 
 

Mini voetbal 

 


