
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 14 september 2022 

 

       Agenda    15 september    Kunstmenu Unit 1 - Viltland 

      20 september    Informatieavond 

      22 september    Schoolreis 

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

Nieuws van de directie 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Dinsdag 20 september staat de informatieavond op de agenda. U heeft inmiddels allemaal een 
uitnodiging voor deze avond ontvangen. Tijdens deze avond zullen wij u voorzien van 
informatie over onze school en onderwijs. Daarnaast zijn er ook diverse kraampjes en kunt u 
deelnemen aan verschillende workshops. Graag tot ziens! 
Joris Slagboom. 

 

Opening schooljaar 

Vanmorgen hebben we met elkaar de opening van het schooljaar 
gevierd. Het thema van de viering was groep. Fijn om een groep 
als school te mogen zijn. Maar ook in de school hebben we 
verschillende groepen. Thuis en op sportverenigingen overal zijn 
groepen waar we bij mogen en kunnen horen. In de kerk hebben 
wij met elkaar gevierd dat we een groep zijn. En dat we dit 
schooljaar een mooi jaar mogen hebben waarin we er voor elkaar 
mogen zijn als groep en met en van elkaar mogen leren. 
 

Jumbo sponsor actie 

Dit jaar hebben wij ons als Oudervereniging van de Antoniusschool aangemeld voor 
de sponsoractie van de Jumbo in Nieuwkoop. Bij uw boodschappen ontvangt u een 
sponsorvoucher. Deze voucher kunt u doneren aan de Ouderverening. Het 
ontvangen bedrag willen wij gebruiken voor de activiteiten die wij organiseren. 
Inmiddels zijn de eerste sponsorvouchers al gedoneerd en staat de teller op € 31,15 

 

Boekenmarkt 

U kunt weer boeken inleveren voor onze boekenmarkt! 
Woensdag 19 oktober is er weer een boekenmarkt!  
 
Graag boeken inleveren bij de ingang van de school. 
Alle boeken zijn welkom. 
De opbrengst van de boekenmarkt is voor onze eigen bibliotheek.  Wij houden van lezen! 
 

 



 

 

 

 

 

Nieuws van de buiten 

Beleef de Techniek Driedaagse!   

U heeft er vast wel van gehoord: de Techniek Driedaagse. Ook onze school brengt een bezoek 

aan dit grootse techniekfestijn. Maar, wist u dat u op donderdagavond 29 september van 17.00 

tot 20.30 uur dit techniekfeest ook zelf kunt ervaren?  

Speciaal voor ouders en verzorgers(én alle kinderen) stelt de Techniek Driedaagse haar  

deuren open tijdens de Open Avond. Volg samen technische workshops, maak kennis met 

lokale technici, laat u verwonderen over technische innovaties en ontdek alle mogelijkheden 

voor toffe technische opleidingen in de regio bij de Opleidingen- en Beroepenmarkt!  

De Techniek Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer.  

U kunt parkeren voor de deur! 

www.technetamstelenvenen.nl 

 

NSV mini pupillen 

 


