
Jaarverslag Oudervereniging schooljaar 2021-2022 

Activiteiten 
 
September 2021 
6 september: Traditiegetrouw start ons schooljaar met de schoolfotograaf.  
14 september: Met de hele school op schoolreis naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar. Een zeer 
geslaagde dag met een patatje en een snack als lunch. 
22 september: De opening van het schooljaar in de St. Martinuskerk in Noorden. Het thema van dit 
jaar was ‘Kracht’.  
 
December 2021 
3 december: Sinterklaas viering op de Antonius. Allerlei optredens, kunstjes en liedjes voor de Sint en 
surprises voor groep 5 t/m 8. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een cadeautje gekregen van de 
Sint verzorgt door de Oudervereniging. 
7 december: Kerst knutselen op de Antonius. In de meeste groepen met een gezellig kerstmuziekje 
aan en iedere klas kreeg bezoek van een pinguïn die limonade en wat lekkers kwam brengen. 
17 december: Een week eerder dan gepland Kerstfeest op school. Vandaag kwamen de kinderen op 
school met een eigengemaakt Kerstontbijt. Omdat we dit jaar niet naar de kerk konden, heeft pastor 
Heleen van de Reep een filmpje gemaakt over het Kerstverhaal. Dit filmpje hebben de kinderen na 
het eten gekeken. Ook de rest van de dag stond in het teken van kerst, zoals rekenen door vier op 
een rij te krijgen op een kerstboom, of mooie kerstkaarten te maken. 
   
Februari 2022 
25 februari: Carnaval op de Antonius. Een vossenjacht in de Kuil, spelletjes op school en een circuit in 
de gymzaal.  
 
Maart 2022 
18 maart: Kinderen helpen Kinderen. Dit jaar is er voor gekozen om een sponsorloop te houden om 
hiermee zo veel mogelijk geld op te halen waarmee de mensen in de Oekraïne geholpen kunnen 
worden. Er is een mooi bedrag van € 7.892,48 opgehaald. 
 
April 2022 
14 april: Pasen op de Antonius met een ontbijt op school. Tafels vol met eten verzorgd door de 
kinderen zelf en een chocolade lolly verzorgd door de Oudervereniging. 
22 april: De Koningsspelen bij NSV’46 met een ijsje verzorgd door de Oudervereniging. 
  
Juni 2022 
22 juni t/m 24 juni: Groep 8 is op kamp geweest naar Leiderdorp om dit laatste schooljaar op de 
Antonius met elkaar op een leuke manier af te sluiten. 
 

Attenties: 
 
November 2021 
Een boeket bloemen voor juf Marnelle i.v.m. 12,5 jaar in dienst van Wij de Venen. 
Een boeket bloemen voor juf Truus i.v.m. behalen diploma Onderwijsassistent. 
 
December 2021 
Een boeket bloemen voor juf Truus i.v.m. afscheid van de Antoniusschool 



Juli 2022 
Aan het einde van het schooljaar ging Juf Ans met pensioen. Zij heeft een Happen & Trappen bon en 
een boeket bloemen cadeau gekregen namens de Oudervereniging. 
Ook juf Marit heeft, na 17 jaar, afscheid genomen van de Antoniusschool. Zij heeft een borrelbon en 
een boeket bloemen als cadeau gekregen namens de Oudervereniging. Juf Marnelle heeft een 
boeket bloemen ontvangen, zij heeft een nieuwe uitdaging in het oosten van het land gevonden.  
 
Augustus 2022 
Boeket bloemen naar de familie Dresden i.v.m. overlijden Daniël. 
Boeket bloemen en een VVV-bon voor juf Ingrid i.v.m. 25 jaar in dienst van Wij de Venen. 
 
 


