
 

   

 

                                                                         

 

 

Donderdag 18 juli 2019 

 

Agenda    19 juli 12.00 uur Start Zomervakantie 

  2 september Start nieuw schooljaar 

  3 september Schoolfotograaf 

 

Morgen is het al weer de laatste dag van dit schooljaar, we kijken terug op heel 

veel mooie momenten en veel activiteiten. Wat is het weer snel gegaan! 

Op 2 september gaan we weer beginnen en zien we iedereen weer graag terug. 

We wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toe! 

 

Afscheid 

Afscheid na 18 jaar 

Ik heb genoten op dinsdagmiddag 9 juli, mijn afscheidsmiddag, gelukkig niet alleen, maar samen met  

juf Karin en juf Mirjam. De stukjes die gedaan werden, daar was hard op geoefend, de cadeautjes die  

ik kreeg, daar was met aandacht aan geknutseld. De perenboom heeft een mooie plek in onze tuin  

gekregen en wanneer de peren groot genoeg zijn om gegeten te worden zal ik aan jullie denken. 

Het blijft toch een gek idee, om na 18 jaar volgend schooljaar niet meer rond te lopen op de Antonius. 

Maar er staat mij een nieuwe uitdaging te wachten, werken in het flexteam van de invalpool, ik heb er  

heel veel zin in. 

Nogmaals ontzettend bedankt allemaal. 

 

Een afscheid kan soms pijnlijk zijn. 

Ik houd mij groot, maar ik voel mij klein. 

Ik pak mijn jas, mijn sjaal, mijn hoed. 

Ik zeg 'vaarwel', maar hopelijk niet voorgoed. 

Ik ga wel weg, maar heel misschien, 

zul je mij ooit weer zien!!! 

 

Lieve groetjes juf Miranda 

 

Afscheid juf Mirjam 

En dan is het zo ver: de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ook dit jaar kan ik stellen dat het  

schooljaar weer voorbij is gevlogen. Het was een jaar met veel hoogtepunten voor de kinderen, het  

team en voor mij. Mijn bewondering is groot voor het team dat er voor heeft gezorgd dat er ook  

zonder hun vaste directeur prachtige resultaten zijn behaald!  

Ik heb de Antoniusschool leren kennen als een fijne dorpsschool met betrokken ouders en  

hardwerkende leraren. De openheid en het enthousiasme van de kinderen zorgden voor het fijne  

contact dat ik met ze had. Laagdrempelig contact met leerlingen en ouders is voor mij de basis van  

een prettige sfeer op school.  



 

 

 

 

 

 

Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd als 'nieuwbakken' directeur en ga met veel vertrouwen de stap  

maken naar basisschool de Kinderarcke in Rijnsaterwoude, waar ik als directeur zal gaan werken. 

 

Ouders, kinderen, team, OV en MR, ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking.  

Een fijne vakantie en tot ziens! 

 

Groetjes, 

Mirjam Kennis 

 

Afscheid juf Karin 

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de leuke tijd op de  

Antoniusschool. Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad. 

Ik ben hier begonnen bij de kleuters en daarna met deze groep  

meegegaan naar groep 3 en groep 4. Het was een leuke tijd  waar ik  

met veel plezier aan terug denk. 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe en we komen elkaar 

vast nog wel eens een keer tegen. 

 

Groetjes, 

Juf Karin 

 

 

Musical groep 8 en afscheid 

Na een spetterend optreden tijdens de musical afgelopen dinsdag 

hebben wij onze groep 8-kanjers uitgezwaaid.  

Dag allemaal, heel veel succes op jullie nieuwe school en laat nog 

eens wat van je horen! 

 

 

Hieronder ziet u waar alle groep 8-ers volgend jaar naar toe gaan: 

Ashram Alphen aan den Rijn: Maxim en Meret 

Ashram Nieuwkoop: Tess, Lotte, Alexander en Bram 

Calandlyceum: Ciëro 

Kalsbeek College:Aniko 

Minkema College:Rijck 

Veenlanden College: Floor, Luna, Sanaa, Len, Bryan, Stan, Wessel en Chiara  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Informatieavond begin van het schooljaar 

De informatieavond aan het begin van het schooljaar is dit jaar voor alle groepen op maandag 

23 september van 19.00-20.30 uur. Eén avond waarin u geïnformeerd wordt over het onderwijs van  

Uw kind/kinderen op onze school. Noteert u deze datum vast in uw agenda. Een uitnodiging met meer 

informatie hierover ontvangt u op de eerste schooldag. 

 

Parro 

In het nieuwe schooljaar gaan wij Parro gebruiken. Parro is een vlotte en 

veilige communicatieapp voor ouders en leerkrachten. Na de 

zomervakantie ontvangt u een e-mail zodat u ook Parro kan gebruiken. 

In de bijlage die met deze nieuwsbrief wordt meegestuurd ziet u meer  

Informatie. 

 

Schoolfotograaf 

Na de zomervakantie op dinsdag 3 september komt de schoolfotograaf op school om de kinderen te  

fotograferen. Het advies is om de kinderen niet te donder te kleden (liever geen zwarte of  

donkerblauwe bovenkleding).  

Wilt u er alstublieft ook voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig weer niet met natte haren op 

school aankomen? De schoolfotograaf wil graag een goede kwaliteit garanderen maar heeft daar uw  

hulp bij nodig. Eventueel kunt u uw kind nog een kam of borstel meegeven zodat de haren nog even  

gefatsoeneerd kunnen worden. Namens de schoolfotograaf hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Wilt u eventueel ook een broertjes/zusjes foto? Dit kan op dezelfde dag. Vanaf 15.15. uur kunt u  

gewoon achter aansluiten. 

 

 

Wijzigingen doorgeven  

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? Administratieve wijzigingen kunt u  

  doorgeven aan de administratie: administratie@antoniusrkbs.nl 

 

 

Website 

Op de onze website worden regelmatig stukjes geplaatst over de activiteiten op 

school en nieuwtjes uit de unit.   

U komt op de website via : http://www.antoniusrkbs.nl 

 

 

Overige informatie volgt als bijlage of hieronder 

• Informatie KNGF (hieronder) 

• Informatie LDO Noorden (hieronder) 

 

 

mailto:administratie@antoniusrkbs.nl
http://www.antoniusrkbs.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Hallo beste jongens en meisjes . 

 

Zoals jullie wel weten staat er op jullie school een doos waarin doppen van 

flessen en dergelijke  kunnen worden gedaan. De verkoop van deze doppen 

wordt gebruikt voor het opleiden van blinden-geleidehonden.  

De basisscholen in Zevenhoven, Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen en Ter Aar 

doen er aan mee. 

Tezamen hebben jullie in het afgelopen schooljaar, per maand, gemiddeld 10 zakken van 10 kilo 

bijeengebracht. Dat zijn maar liefst elke maand 50.000 doppen en deksels. Dat is in het hele  

schooljaar, ongeveer 500.000 stuks. Voorwaar! wat een bijzonder resultaat. De mensen van de 

hondenopleiding van het KNGF is hier bijzonder mee in hun nopjes want met de opbrengst kunnen 

zij een deel van de opleidingskosten betalen. Ze hopen daarom dan ook dat jullie in het nieuwe 

schooljaar doppen blijven sparen. Ik zal ik ze elke week weer komen ophalen. Nogmaals heel veel 

dank voor jullie inzet! 

 

Elly Pieterse – Rugstreeppad 89 - 2441 HC Nieuwveen – 0172-408490 – em.pieterse@ziggo.nl 

 

 

NIEUWS VANUIT GYMVERENIGING L.D.O. NOORDEN  

 

Goed nieuws!! We hebben op het laatste moment toch nog iemand gevonden die 

volgend schooljaar de gym/turnlessen gaat verzorgen, namelijk Robin de Vink!  

Robin komt uit Woerdense Verlaat en heeft er al veel zin in om na de zomervakantie 

les te gaan geven. 

 

De lessen voor peuters, kleuters en groep 3 zijn op dinsdag van 16.00-16.45 uur. De lessen voor 

groep 4 en hoger zijn op dinsdag van 17.00-18.00 uur. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken, dus 

kom na de vakantie gerust een keertje gratis meedoen. 

 

We zijn als vereniging nog op zoek naar nieuwe bestuursleden en dan voornamelijk een nieuwe 

penningmeester. Het kan ook iemand zijn die alleen de financiën regelt en verder geen plaats neemt 

in het bestuur. Heb je zelf interesse of ken je iemand die deze taak wel op zich wil nemen? Mail dan 

naar: secretaris.ldo.noorden@gmail.com 


