
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 21 september 2022 

       Agenda     

      22 september    Schoolreis 

      29 september    Bezoek Techniek 3daagse (7/8) 

        3 oktober    Vergadering MR + OV 

        5 oktober    Start Kinderboekenweek 

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

Informatieavond 

Gisteren hadden we op school de informatieavond. 
Alle ouders waren welkom op deze avond en konden 
komen kijken wat er allemaal op school gebeurd. Er 
waren verschillende workshops die ouders naar 
eigen interesse konden volgen.  

Zo was er een uitleg over hoe we in unit 1 
omgaan met het thematisch werken en was er een 
workshop over het Voortgezet Onderwijs.  
Er waren er workshops waarbij de ouders hard aan 
het werk moesten, dit was bij schrijfdans en bij de 
uitleg over Snappet rekenen. Bij het kraampje van 
Haasbeek konden boeken gekocht worden dit sloot 
mooi aan bij de workshop “Zin in lezen”. Ook 
mochten alle ouders een boekenleggen versieren 
voor hun eigen kind, zodat ze die kunnen gebruiken 
in hun eigen leesboek op school.  
 
Het was een zeer geslaagde avond, waarbij het fijn was dat we elkaar allemaal weer in school 
konden ontmoeten.  
 

Jumbo sponsor actie – tussenstand 

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. Afgelopen week zijn er al heel veel vouchers 
gedoneerd en dit brengt de teller nu op € 160,85 !! 
Het ontvangen bedrag willen wij gebruiken voor de activiteiten die wij 
organiseren.  

 

 

 
  
 



 

  

Boekenmarkt 

Boeken voor de boekenmarkt!      
Kijk in uw boekenkast en breng naar school wat u kwijt wil. 
Vraag vrienden en bekenden om hetzelfde te doen! 
 
Woensdag 19 oktober is er om half twaalf de afsluiting van onze 
Kinderboekenweek en een boekenmarkt. Het zou fijn zijn als er 
weer veel boeken zijn om uit te kiezen. Boeken die van eigenaar 
wisselen en weer veel leesplezier geven! 
Dus levert u vooral boeken in en kom de 19e bij onze afsluiting.  

 

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 

 

Artikel Nieuwsbrief                                                             
  
Webinar – Tieners, sociale druk en groepsdruk  

  
Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met 
Tischa Neve een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar.   
De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren kennen, je staande houden 
en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en 
social media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.  

  
In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kinderen kunnen voelen. Ook 
kijken we naar wat je zelf kunt veranderen. En hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden 
rond sociale druk en groepsdruk.   
  
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, helpt ouders op weg met 
antwoorden en ideeën. Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de 
praktijk kunt toepassen!  

  
Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.  
Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.   
  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website: www.cjgcursus.nl  E-mail: info@cjgcursus.nl 

http://www.technetamstelenvenen.nl/
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3537&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl

