
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 16 november 2022 

Agenda 

21 t/m 24 november  Driehoeksgesprekken  

      Vrijdag 2 november  Inleveren surprises 

      Maandag 5 december  Sinterklaasviering 

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

Sint decoratie 

Via deze weg willen wij als team Antonius alle ouders die 
hebben geholpen met het versieren van de school in 
Sinterklaasthema ontzettend bedanken voor hun hulp. 
 
Het ziet er werkelijk waar fantastisch uit en de kinderen zijn 
dan ook razend enthousiast! 
 
Nogmaals bedankt namens het team van Antonius. 
 

                         

 

Informatie surprise 

De kinderen vanaf groep 5 maken dit jaar weer surprises voor elkaar. Dit doen ze in het thema 
dat afgesproken is met de groep  

• 5: dieren 

• 6/7: op reis 

• 7/8: hobby's 
De kinderen leveren de surprises in op vrijdag 2 december, zodat we ze tentoon kunnen stellen 
en met elkaar kunnen bekijken. De surprises zijn voorzien van een gedichtje en dit gedicht zit in 
een blanco envelop, zodat nog niet zichtbaar is voor wie de surprise is. 
De lootjes zijn maandag allemaal getrokken dus de kinderen kunnen op zoek naar de juiste 
cadeaus voor maximaal €4.  
Succes met knutselen!  
 

WIJ VOLGEN HET SINTERKLAASJOURNAAL, JULLIE OOK?  
 



 

 

 

 

Invallers TSO/pleinwacht gezocht !! 

We zijn nog altijd op zoek naar (inval)collega’s voor de TSO. We merken dat het steeds 
moeilijker wordt om invallers voor de TSO te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om 
eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door aan Norella Jalal 
via n.jalal@wijdevenen.nl of loop even binnen bij Joris. 

De tussenschoolse opvang (pleinwacht) is een buitenspeelmoment voor de kinderen. Tijdens dit 
buitenspeelmoment heeft de leerkracht pauze en is er toezicht door TSO medewerkers. Deze 
ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  

 

Wijzigingen doorgeven Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer? 

Administratieve wijzigingen kunt u doorgeven aan de administratie: 
administratie.antonius@wijdevenen.nl 

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

Nieuws van Buiten   

Aanstaande zaterdag 19 november komt Sinterklaas aan in Noorden.  
Hier willen we natuurlijk weer een groot feest van maken!  
Om 16.00 uur zullen de Sint en zijn Pieten aankomen bij de Vliet.  
We zullen in een optocht, via de kuil, naar de Rietzanger lopen. Daar 
vieren we het feest verder. Helaas is er niet genoeg plek in de 
Rietzanger voor de volwassenen en grote kinderen. Het programma zal 
dus zijn voor de kinderen tot en met groep 5. Zo rond half 6 zal het 
feest weer afgelopen zijn. 

Hopelijk tot zaterdag! 
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