
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 8 maart 2023 

Agenda 

Wo 15 maart    Informatieavond ouders 

     nieuwe kleuters 

Do 16 maart    Inloopochtend nieuwe kleuters   

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

Nieuws van de directie 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Ik ben geattendeerd op het feit dat er voorheen de afspraak was dat iedereen die in de kuil 
woont, lopend hun kinderen naar school brengen. Ik zou het graag breder willen trekken. Ons 
advies is dat iedereen die hun kind lopend naar school kan brengen dit ook zoveel als mogelijk 
doen. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid, het is beter voor het milieu en beweging is 
natuurlijk altijd goed.  
 

Wij brengen het als advies en hopen dat iedereen daar zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in 
wil nemen. 
 
Daarnaast merk ik dat de mensen die met de auto komen vaak kiezen voor de parkeerplaats 
links van school. (Als je met je gezicht naar de hoofdingang staat) Dit zorgt ervoor dat nog 
steeds auto's op plekken staan waar ze niet horen. Daarbij valt op dat de parkeerplaatsen in de 
Anemonenstraat vaak niet gebruikt worden. Zou u ook daar rekening mee willen houden. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Update speeltoestel 

Na een lange tijd van moeten afwachten is er eindelijk wat voortgang omtrent het speeltoestel. 
Aanstaande donderdag (9 maart) komt er een keurmeester langs voor het speeltoestel. Deze 
gaat onderzoeken of het speeltoestel een herinspectie waard is waarna hij weer in gebruik 
genomen kan worden of dat het advies wordt om hem te gaan vervangen.  
 
Zodra dat bekend is deel ik dat gelijk met u.  
 

Einduitslag lege flessen actie giro 555 

Op vrijdag 24 hebben alle leerlingen geholpen met het inleveren van de lege flessen voor Giro 
555. Zij hebben dit gedaan door buiten langen rijen te maken en flessen door te geven aan 
elkaar, net zoals ze dit met het puin en hulpmiddelen in het rampgebied doen. We zijn als 
school heel trots op het harde weken want samen hebben zij enorm veel flessen opgehaald. 
Met een beetje hulp van de Plus en een extra bijdrage vanuit school zijn wij tot het fantastische 
bedrag van €555,- gekomen!! Nogmaals bedankt voor jullie hulp/bijdrage  
 

 



 

 
 
  
  
 
 

Bericht van juf Inge  

Geboorte van Mats  
 

Daar is hij dan. De meeste van jullie weten het al, maar hierbij het moment 
waarop iedereen gewacht heeft. Een prachtige foto van Mats met mama Inge. 
 

Juf Inge zal volgende week een moment langskomen om Mats aan alle 
kinderen te laten zien. Wij wensen haar nog een heel fijn verlof en alle geluk 
in de wereld. 
 

Vervolgronde Voorleeswedstijd 
 

Tijdens de regionale ronde van de voorleeswedstrijd heeft 
onze winnaar van de Antonius zijn uiterste best gedaan.  
Giovanni heeft opnieuw voorgelezen uit Flip Fiasco -
OEPS... van de schrijver Stephan Pastis. Natuurlijk waren 
het allemaal winnaars van andere scholen en ook zij waren 
heel erg goed. Helaas geen winst, maar we zijn super trots 
op Giovanni dat hij ons met zoveel plezier en inzet heeft 
vertegenwoordigd. Wat heb je het goed gedaan Giovanni 
en een mooie ervaring rijker! 
  

Contact persoon Antonius 

Hierbij wil ik met u delen dat wij binnen school een contactpersoon hebben waar u eventueel 
terecht kan. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor.  
 

Contactpersoon 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Priscilla Minkes en ik ben ouder van Kate (groep 8), Toby (groep 2) en Jackie 
(groep 1). 
In het dagelijks leven ben ik advocaat op het gebied van familierecht. 
Sinds een paar jaar ben ik contactpersoon voor de ouders en kinderen van onze school. 
Concreet: ik ben aanspreekpunt voor ouders en kinderen bij klachten/ irritaties/ onzekerheden 
over schoolzaken. 
Mijn taak is om te voorkomen dat klachten niet erger worden maar dat deze via de juiste route 
worden opgelost. 
Ik ben dus vooral aanspreekpunt en ik luister naar de klacht.  Daarna gaan we samen kijken hoe 
het verder moet met de klacht en waar/bij wie dit opgelost kan worden. 
Kort gezegd: ik luister, ik denk mee en ik verwijs. Ik ben geen vertrouwenspersoon en ik los de 
klacht niet zelf op.  
Wil je iets met mij bespreken dan kun je me aanspreken of bellen/ een berichtje sturen via 06-
53215269 



 

 

 

 

Nieuws van buiten  

Oranje comite Noorden 

Thema Koningsdag (27 april) 

Als vast onderdeel van Koningsdag Noorden mag de parade dit jaar 
natuurlijk ook niet ontbreken. Laten we er een groot spektakel van 
maken, versier je fiets, step of skelter, of bouw gezellig met je vrienden 
een grote kar, en misschien ga jij er wel met de beker vandoor dit jaar! 
Binnen drie weken wordt de huis-aan-huis flyer bij u bezorgt, maar we 
verklappen alvast het thema: BOEDERIJ Laat je fantasie gaan, bouw de 
mooiste creaties en sluit je aan bij de parade. Alles is mogelijk. We zien 
je graag op Koningsdag of www.oranjecomitenoorden.nl 

Jeugdwerk Noorden 

 

   

Goede Vrijdag 2023 – Keuzestress 

Doe je mee aan dit spannende avontuur? 
Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. Voor alle tieners van 10 jaar en ouder organiseren we voor 
de achtste keer een Goede Vrijdag nachtwake. De bedoeling van de wake is dat je de hele nacht 
wakker blijft. Een hele uitdaging! Gelukkig hebben we weer een leuk, spannend, leerzaam en 
actief programma in elkaar gezet om jou de hele nacht wakker te houden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.oranjecomitenoorden.nl/


 

 
 
 
 
 
Toen Jezus met dat loodzware kruis over zijn schouder naar de 
berg Golgotha strompelde om daar te worden gekruisigd, zal Hij 
zich zeker hebben afgevraagd waarom het zo moest aflopen. Had 
Hij nu wel de juiste keuzes in Zijn leven gemaakt? Was dit nu echt 
het plan wat God voor ogen had? Wat zou er gebeurd zijn als Hij 
andere keuzes had gemaakt? Had Hij het allemaal wel handig 
aangepakt? 
 
Dit jaar staan alle activiteiten in het teken van deze keuzes; de 
keuzes die Jezus destijds maakte, de keuze die jij maakt, en de 
keuzes die jouw team gaat maken tijdens het Goede Vrijdag 
nachtprogramma. 
 
Wat gaan we doen? 
Om 19.00 uur vertrekken we met het verlichte kruis vanaf de 
parkeerplaats bij de Evangelische Gemeente De Brug in 
Nieuwkoop in processie naar de Hervormde Kerk in Nieuwkoop op het Reghthuysplein. 
Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om mee te lopen. Om 19.30 begint de oecumenische 
dienst in de Hervormde Kerk in Nieuwkoop. Naast alle ouders, opa’s en oma’s is iedereen 
hiervoor van harte uitgenodigd. 
Om 20.30 nemen we afscheid van je ouders en gaan de Goede Vrijdag activiteiten beginnen. 
Onder leiding van een groepsleider, gaan wij je wakker houden met leuke spelletjes, 
ingewikkelde puzzels en hele spannende opdrachten rondom het leven van Jezus en de keuzes 
die Hij heeft gemaakt. Denk aan een escaperoom, levend mastermind, doolhof of line up. 
Midden in de nacht wandelen we met het verlichte kruis naar de Petrus en Pauluskerk in 
Aarlanderveen. Uiteraard mag iedereen meelopen die dat leuk vindt. Na aankomst gaat het 
programma weer verder. 
We sluiten af met een gezamenlijk ontbijt en om half 8 mogen je ouders je komen ophalen. 
Beleef op Goede Vrijdag een spannend avontuur. Maar ....kan je de hele nacht wakker blijven? 
Ben jij 10 jaar of ouder, geef je dan op vóór 24 maart! Natuurlijk mag je een vriend of vriendin 
meenemen. En ook als je niet gelovig bent, ben je van harte welkom. Heb je vragen of wil je je 
opgegeven, mail dan naar heinw@hotmail.com of stuur een appje naar 06-55332320 
Tot Goede Vrijdag.  
Hein Wagenaar 
 


