
 

   

 

                                                                        

         Woensdag 9 november 2022 

       Agenda        14 november  School versieren 19.00 u 

15 november  Vergadering OV  

         21 t/m 24 nov  Driehoekgesprekken 

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

Driehoekgesprekken 

Vanaf maandag 21 november t/m donderdag 24 november is de tweede ronde 
Driehoeksgesprekken voor de groepen 1 t/m 8. In deze gesprekken staan doelen centraal. 
Maandag 14 november om 9.00 uur staat de gespreksplanner in Parro open voor ouders met 
meerdere kinderen op school. Vanaf dinsdag 15 november om 9.00 uur staat hij open voor alle 
ouders. De gespreksplanner wordt vrijdag 18 november om 17.00 uur gesloten, dus schrijf u 
voor die tijd in! 

 

Speeltoestel 

Donderdag 3 november hebben de groepen 1/2 en 2/3 het nieuwe 
speeltoestel geopend. De kinderen waren razend enthousiast en 
ook de grote kinderen konden de eerste dagen geen genoeg 
krijgen van ons nieuwe kleurrijke speeltoestel. Op naar vele uren 
speelplezier! 
 
 
 
 

 

Judolessen 

Vanaf donderdag 17 november zullen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 in plaats van gym 
judolessen krijgen. Dit is een samenwerking met de gemeente en judoschool Hiro. Gedurende 6 
weken krijgen de kinderen les in judo met als belangrijkste kernwaarden: 
 
Vertrouwen, Samenwerking, Respect, Beheersing, Weerbaarheid en Discipline. 
We hopen dat het een leerzame periode wordt voor de kinderen! 

 

Luizen 

Wij als team van de Antonius hebben besloten dit jaar geen 
luizencontrole te doen. We zullen groepen informeren als er luizen 
geconstateerd zijn, zodat de controle thuis kan plaatsvinden. Wel 
willen we via de nieuwsbrief na elke vakantie iedereen erop 
attenderen om de luizencontrole zelf uit te voeren bij uw 
kind/kinderen. Bij deze doen we dat dus nu voor na de 
herfstvakantie.  
 
 
 



 

 

 

School versieren in Sint thema 

Maandag 14 november om 19:00 gaan we de school versieren voor Sint.  
Heb je tijd en zin om te helpen dan ben je van harte welkom. 
Wij zoeken spullen wat te maken heeft met het thema boot.  Deze versiering 
zullen wij gebruiken voor het versieren van de school en ontvangt u na 
afloop weer retour.  
Decoratie mag u op school afgeven aan Rody en/of Inge. 
 
De Sint commissie 
  

Nieuws van de buiten 
 

Kom je ook samen met je papa en/of mama naar de 

 
op zondag 20 November in de Martinuskerk? 
  
Wat gaan we doen? 
           We lezen het verhaal dat Jezus een storm op een boot mee maakt. 

De vrienden van Jezus denken dat de boot om zal slaan, 
kan Jezus ervoor zorgen dat dit niet gebeurt?  
Kom je ook luisteren naar dit avontuur?  

  
Wil je deze keer een klein bootje meenemen wat we kunnen laten drijven? 
Verder steken we ook kaarsjes aan en gaan we samen zingen en bidden.  
Jongere en oudere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. 
 

Om half 11 sluiten we af met limonade, koffie en thee. 
  
Tot ziens op zondag 20 November om 10.00 uur in de Martinuskerk in Noorden. 
  
Werkgroep Kleuterkerk Martinusparochie Noorden 
Hanriëtte Brouwer en Angélique Pietersen 

 

Kindje wiegen 2022 

Wanneer: 2e kerstdag om 10.30 uur  
Waar: St. Martinuskerk in Noorden  
Er wordt weer een leuk kerstverhaal gespeeld door kinderen en 
levende dieren!  
We zijn opzoek naar: Schaapjes, herders, engeltjes, bode, 3 koningen, 
kameel en een ster.  
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je aan bij Laura (moeder van 
Taro en Feline) via de email: lauravannoort@gmail.com 

                                      We oefenen op zaterdag 17 december in de St. Martinuskerk Noorden. 
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