
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 22 februari 2023 

Agenda 

Vr 24 maart     Einde inzamelingsactie giro 555 

Ma 27 febr. t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie  

Di 7 maart    Vergadering MR + OV 

Wo 15 maart    Informatieavond ouders 

     nieuwe kleuters 

Do 16 maart    Inloopochtend nieuwe kleuters   

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

Actie kinderen helpen kinderen 

Vorige week zijn wij gestart met de inzamelingsactie voor de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is 
door de kinderen hard gewerkt om zoveel mogelijk flessen in te zamelen. Als school vinden wij 
dit super om te zien hoe iedereen zijn/haar best doet. Aankomende vrijdag 24 februari, sluiten 
wij de actie als school af. Wij doen dit door met alle kinderen een lange lint te vormen naar de 
Plus om zo een aantal flessen symbolisch door te geven. Het idee hierachter is om met de 
kinderen te delen dat in ramp gebieden mensen de krachten bundelen om te kunnen voorzien 
in basisbehoeften zoals water en voedsel en dat dit vaak gedaan wordt door spullen door te 
geven en goed samen te werken. 
 

Voor wie het leuk vindt om deze actie te volgen, we beginnen om 9 uur en zullen naar 
verwachting een kwartier bezig zijn. 
We zullen het bedrag aan het einde van de ochtend bekend maken! 
 

Oproep koningsspelen 

Op vrijdag 21 april hebben wij koningsspelen wat tevens een sportdag is. De 
onderbouw gaat bij NSV allerlei leuke spelletjes doen. Voor de bovenbouw zijn 
wij nog opzoek naar toffe clinics.  

• Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om zijn/haar sport onder de 
aandacht te brengen bij de kinderen van groep 6 t/m 8 en middags groep 5 erbij. 

• Wil jij of jouw (sport) vereniging een clinic geven van 50 minuten? 

• Mocht je alleen aan gedeelte van de dag beschikbaar zijn is dit ook bespreekbaar. 
Ben je beschikbaar of heb je een ander goed idee geef dit door aan juf Wendy 
w.breedijk@wijdevenen.nl 
 

Nieuws van de Oudervereniging 

Beste ouders/ verzorgers,  
 

Rond 1 maart zal de 2de ouderbijdrage van dit schooljaar geïncasseerd worden.  
 
Met vriendelijke groet, Hester de Ruiter (Penningmeester Oudervereniging Antoniusschool) 
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