
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 12 oktober 2022 

       Agenda 

      18 oktober     Studiedag – alle groepen vrij 

      19 oktober    Kunstmenu unit 2 

            Afsluiting Kinderboekenweek 

            Boekenmarkt vanaf 11.30 uur 

      24 t/m 28 oktober   Herfstvakantie 

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

Informatie studiedag: 

Dinsdag 18 oktober hebben we met het team de tweede studiedag 
van dit schooljaar en hebben de kinderen een dag vrij.  
We beginnen deze dag met teamactiviteiten om als team naar en met elkaar te groeien.  
We maken een start met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan voor de periode 2023-
2027.  
Ook staat het gedragsprotocol op het programma, om hier als team afstemming in te vinden en 
te zorgen dat we hier eenduidig mee omgaan. We zullen de dag afsluiten met de tweede 
training van Breinhelden. We zijn hier in april 2022 mee gestart. Tijdens deze training zullen we 
terugkijken op de start, maar vooral de verdieping in gaan om dit programma nog beter aan te 
kunnen bieden in elke unit. Deze training zal gegeven worden door Belinda Herrewijn, de 
schrijver van de methode. In februari volgen we hiervan de derde en tevens laatste training 
 

Nieuwe update schoolplein: 

Afgelopen dinsdag is er drainage geplaatst en is alles voorbereid om het speeltoestel te kunnen 
plaatsen. Na contact met de leverancier is er mij toegezegd dat het speeltoestel uiterlijk 2 
november geplaatst wordt.  

 

Oproep pleinwacht ouders 

Ter aanvulling van ons pleinwacht team zijn wij opzoek naar ouders die willen invallen bij ziekte 
of afwezigheid van onze pleinwacht ouders. De pleinwacht tijden zijn maandag, dinsdag, 
donder & vrijdag van 11.50 uur tot 13.00 uur. Voor u hulp ontvangt u maandelijks een 
vrijwilligersbijdrage. 
Wilt u meer informatie of zich opgeven als 
pleinwachtkracht stuurt u dan een mailtje naar 
Norella: n.jalal@wijdevenen.nl 
 

Een Gi-Ga-Groene Watersafari  

Tijdens deze Kinderboekenweek zijn de groepen 1-2-3 en 4-5-6 gaan varen op de Nieuwkoopse 
plassen. Met twee grote boten gingen de kinderen, samen met een aantal ouders en juffen, op 
watersafari. Eerst hebben we een stuk gevaren en heeft de boswachter wat verteld over de 
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planten en dieren die hier leven, zoals de purperreiger.  Daarna gingen ze aan land om zelf 
waterdiertjes te vangen met een schepnet en op te zoeken welke diertjes het waren.  
Als laatste nog een wandeling op een eilandje in de plassen.  
 
In het kader van de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen, een 
mooie en leerzame dag in de natuur zo dicht bij huis. En 
dat met een heerlijk zonnetje erbij. Alle ouders die mee 
waren en/of gereden hebben, dank jullie wel!!  

 
 

 

Boekenmarkt 19 oktober  

Op woensdag 19 oktober is om 11.30 uur de afsluiting van 
onze Kinderboekenweek een boekenmarkt. U kunt tot dinsdag 
18 oktober uw boeken inleveren in de bak bij de ingang.  
 
Vergeet niet om contant geld mee te nemen naar de 
boekenmarkt! 
 
Wij zien u graag volgende week woensdag bij onze afsluiting 
 

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 € 480,20 !! 
Het ontvangen bedrag willen wij gebruiken voor de activiteiten die wij organiseren.  
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