
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 5 oktober 2022 

       Agenda     

      18 oktober     Studiedag – alle groepen vrij 

      19 oktober    Kunstmenu unit 2 

            Afsluiting Kinderboekenweek 

            Boekenmarkt  

      24 t/m 28 oktober   Herfstvakantie 

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

Update schoolplein 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij wil ik u informeren over het schoolplein. We zouden 3 oktober een mooi nieuw 
speeltoestel hebben, maar helaas is dit anders gelopen. Via deze weg stel ik u graag op de 
hoogte van de stand van zaken. 
 
Vanwege de hevige regenval zijn wij erachter gekomen dat de afwatering onvoldoende is. Hier 

is in eerste instantie geen rekening mee gehouden en dus moeten wij ervoor kiezen om 
drainage te laten aanleggen. Dit zorgt voor vertraging in de werkzaamheden. Ik heb om de dag 

contact met de werkvoorbereider om ervoor te zorgen dat de urgentie hoog blijft.  
 

We willen en mogen de kinderen niet te lang op een onvolledig schoolplein laten spelen. Hierbij 
willen we met jullie delen dat de kinderen het erg goed doen om rekening te houden met de 

situatie.  
 
Ik zal u blijven informeren over de stand van zaken. Voor nu goede hoop dat het nog voor de 
herfstvakantie is opgelost. 

 
Joris Slagboom 

 

Start Kinderboekenweek  

Vandaag zijn we de Kinderboekenweek met elkaar gestart op het 

onderwijsplein.  Welk boek heeft de gouden griffel gewonnen en 
welk boek het gouden penseel? Op school hebben we deze twee 
weken een gedichtenwedstrijd. Bibi Dumon Tak heeft een heel 
mooi gedicht geschreven in het thema van de 
Kinderboekenweek. Nadat ze dit had voorgedragen heeft ze 
allerlei tips gegeven die de kinderen kunnen helpen om zelf een 

gedicht te maken. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten. De 
kinderen kunnen hier natuurlijk ook thuis aan werken.  
 

 



 

 

 

 

 

Daarnaast hebben alle kinderen een Kinderboekenweekkrant gekregen. Als deze mee naar huis 

gaat, bewaar dan in ieder geval de achterkant. Daarop staan bonnen die u kunt inleveren als u 

een boek koopt bij één van de aangesloten winkels. Een deel van de opbrengst komt dan weer 

ten goede aan de bieb van onze school.  

Als afsluiting hebben we met elkaar het lied GiGaGroen gezongen en gedanst.  

 

Hieronder de link naar het gedicht en de uitleg van Bibi Dumon Tak. 

Succes voor de kinderen met het maken van het gedicht en vooral...... heel veel leesplezier!! 

 

Gedicht en uitleg 

https://www.youtube.com/watch?v=AtFExQP6808 

 

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 € 365,00 !! 

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.  

 

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAtFExQP6808&data=05%7C01%7Cadministratie.antonius%40wijdevenen.nl%7C8fa2f52450da4938728108daa6c31a63%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638005654132489999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tu5pvjz5d2DQuGpyw9i4u1FI1kt3Knq7b%2FzTTuroiP8%3D&reserved=0

