
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 28 september 2022 

       Agenda  

      29 september    Bezoek Techniek 3daagse (7/8) 

        3 oktober    Vergadering MR + OV 

        5 oktober    Start Kinderboekenweek 

               6 oktober    Watersafari groep 4 t/m 6 

      11 oktober    Watersafari groep 1 t/m 3 

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

Verslag schoolreis Oud Valkeveen 

Ons schoolreisje naar Oud Valkeveen. 
De dag begon al goed, door lekker te zingen in de bus waren we zo in het 
park. Daar hadden ze toffe attracties. 's Ochtends zijn we door het park 
gelopen en hebben we gespeeld in de speeltuin. 's Middags ging het 
andere deel van het park open, dit was heel gaaf. De Drakenachtbaan en 
de Splash waren onze favoriete attracties. O ja, we hebben ook nog heel 
veel snoepjes gegeten. We hebben een hele gezellige dag gehad met 
elkaar.  
Groetjes, Sasha (groep 2-3) Stef en Feline (groep 4-5) 

 

Schoolreisje Nemo 

Kwart voor negen ging onze bus weg we gingen naar Nemo 
maar wij hadden een dubbele bus dus kwam hij vast te zitten 
onder een brug maar het kwam wel goed we waren allemaal 
geschrokken maar wel veilig aangekomen in Nemo toen 
werden we opgesplitst in groepjes van 5,6, of 7 kinderen er 
was een grote knikker baan een schuddende lift een schuine 
kamer waar je groot en klein kon zijn een elektriciteit bal 
waar je je hand op kan leggen en dan gaan je haren omhoog staan 
daarna gingen we naar het Amsterdamse bos toen gingen we 
lunchen toen gingen we naar de speeleilanden en sommige kinderen 
gingen zwemmen  
Groetjes, Jasmijn en Esmee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Kinderboekenweek Nieuws 

In het kader van de Kinderboekenweek met als thema GiGaGroen 
willen we de kinderen nader kennis laten maken met de mooie 
natuur die we hier zo vlakbij hebben. 
 
Groep 1 t/m 6 gaat op watersafari.  
Voor de kinderen van groep 4-5-6 is dit op donderdag 6 oktober en 
voor de leerlingen van groep 1-2-3 op dinsdag 11 oktober. Er zijn ouders die ons naar 
Nieuwkoop brengen en eventueel ook meevaren op de boot. We starten om 11.00 uur 
in Nieuwkoop en gaan rond 13.00 uur weer naar school. 
 
De kinderen mogen een tas meenemen om eventueel een extra trui of regenjas in te 
doen. Wanneer ze het fijn vinden kunnen ze ook iets te drinken of een koekje 
meenemen. De lunch blijft op school, want dat doen we na de excursie.  
 
Aan boord zijn voldoende zwemvesten voor alle kinderen 
 
We hopen op mooi weer en een leerzame en leuke 
excursie.  
 

Boeken voor de boekenmarkt! 

De kinderen worden al helemaal enthousiast van de boeken die 
zijn ingeleverd voor de boekenmarkt die ze zien in de bak in de hal.   
Kijk in uw boekenkast en breng naar school wat u kwijt wil. 
Vraag vrienden en bekenden om hetzelfde te doen!  
Het zou fijn zijn als er ook nog meer boeken worden ingeleverd voor de kinderen uit groep 6-
7-8. 
 
Woensdag 19 oktober is er om half twaalf de afsluiting van onze Kinderboekenweek en een 
boekenmarkt.  
Dus levert u vooral boeken in en kom de 19e bij onze afsluiting.  
 

Uitslag speelplek Anemonenstraat 

Vanuit de gemeente zijn ze op school geweest om de kinderen 
mee te laten beslissen over inrichting van de nieuwe speelplek 
in de Anemonenstraat. Het overgrote merendeel (77%) heeft 
gekozen voor optie 4 (zie foto).  
De nieuwe speelplek zal volgend jaar bij het ophogen van de 
straat worden gerealiseerd. Meer informatie hierover leest u in 
het Nieuwkoop nieuws. 
 
 
 
 



 

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 € 232,10 !! 
Het ontvangen bedrag willen wij gebruiken voor de activiteiten die wij organiseren.  
 

Nieuws van buiten  

       
 

 

        


