
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 18 januari 2023 

 

 

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

Nieuws van de directie 

We willen vragen of iedereen rekening wil houden met het parkeren van hun auto's tijdens het 
wegbrengen en halen van de kinderen. We zien vooral in de ochtend vaak auto's die niet goed 
geparkeerd staan. Dit kan zorgen voor onveilige situaties. Wij bedanken u alvast voor de 
medewerking. 
 
Update speeltoestel: Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de meest verantwoorde 
oplossing voor het speeltoestel. Op dit moment is daar nog onvoldoende duidelijkheid over om 
een goede update met jullie te delen. Zodra ik wat weet deel ik dat met u. 
 
Groeten Joris 
 

Gebruik telefoons/ smartwatches 

Graag willen wij u attenderen op het feit dat het gebruik van Smartphones/smartwatches 
tijdens schooltijden verboden is. De leerkracht van elke groep spreekt met de kinderen af waar 
de smartphones/smartwatches geplaatst dienen te worden. 
 

Kinderen helpen Kinderen met boeken voor Suriname 

Vorig schooljaar hebben we met elkaar boeken ingezameld voor een school in Suriname. Het is 
in tijd erg lastig geweest om contact met hen te hebben. Het internet daar gaf vaak storingen 
en andere gebreken. Via juf Ans is er nu toch weer een klein berichtje binnengekomen: 

 

De kinderen van de st.Antoniusschool te Galibi vinden de boeken heel mooi .  
Nu pas gebruiken we de bibliotheek van de school. 
We hebben de hele bruine boeken weggegeven. 
En die wat u ons heeft gegeven lezen de kinderen. Ze zijn spannend 
En de briefjes van de kinderen van u hebben we in een map bewaard. 
Sorry dat ik nu pas reageer. Ik probeer een mail voor u te sturen, maar het ging niet. 
Groetjes, juf Priscilla 

                                                                                                                                       

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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Nieuws van Buiten  

NSV Carnaval  

 
 

Stichting Jeugdwerk Noorden 

 

    


