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Beste ouders en verzorgers,  

 
De gevolgen van de corona maatregelen zijn ingrijpend 

en overal voelbaar, ook op onze school. Dat 

ondervinden de kinderen, leerkrachten maar uiteraard 

ook u als ouders. 

Dit brengt helaas nog steeds met zich mee dat er veel 

beperkingen zijn. Met de komende feestdagen in zicht 

zijn wij ons daar goed van bewust. 

Samen met de oudervereniging doen wij er alles aan 

om er toch iets leuks van te maken voor de kinderen. 

Dit valt echter niet altijd mee omdat we gebonden zijn 

aan allerlei regels. 

U zult begrijpen dat de vieringen dit jaar op een andere 

manier plaats moeten vinden. Zoals altijd staan de 

kinderen centraal. Hoe jammer wij het ook vinden, 

maar helaas is het nog steeds niet mogelijk om ouders 

aanwezig te laten zijn bij activiteiten en vieringen. Dit 

is moeilijk voor iedereen, maar nogmaals, laten we 

proberen om met de mogelijkheden die we hebben er 

voor de kinderen een zo leuk mogelijke feestmaand 

van te maken.  

Via deze Nieuwsbrief brengen we u zoveel mogelijk op 

de hoogte van de komende vieringen. Het kan 

voorkomen dat onder bepaalde omstandigheden de 

plannen gewijzigd moeten worden. Hiervoor vragen wij 

uw begrip. 

Laten we met elkaar, weliswaar op afstand, de 

schouders eronder zetten om er voor de kinderen iets 

moois van te maken! 

 

Groeten van het team van de Antoniusschool.  

Agenda 

 
Sinterklaasfeest op school 

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest 

samen op school.  

 

Kerstviering op school 

Op donderdag 17 december vieren we samen het 

Kerstfeest op school.  

 

Studiedag 

Kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vrijdag 18 

december vrij wegens een studiedag voor de 

leerkrachten. 

 

Kerstvakantie 

19 december t/m 3 januari 

 

Brandoefening 

Op donderdag 7 januari vindt er een geplande 

brandoefening plaats op school.  

Voorleeswedstrijd 

 

Maandag 9 november werd de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd gehouden voor kinderen uit groep 7 

en 8. 

Let op met druiven en snoeptomaatjes! 

 

Indien u aan uw kind druiven of snoeptomaatjes mee 

naar school geeft moeten ze gehalveerd zijn. Dit 

vanwege verstikkingsgevaar. Sterker nog, een 

cherrytomaat is misschien nog wel gevaarlijker dan een 
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De aula was goed gevuld want alle groepen mochten 

luisteren en kijken.  

Altijd spannend want wie wordt de nieuwe 

voorleeskampioen van de Antoniusschool? 

Er waren 4 kandidaten: Lois, Liza, Jaber en Mees. 

Zij lazen een stukje voor uit het boek ‘Mees Kees’. Dit 

deden zij alle 4 supergoed! 

Daarom was het voor de jury een zeer lastige taak om 

te beslissen wie zich kampioen mag noemen dit 

schooljaar. Nadat alle punten bij elkaar opgeteld waren 

kwam Jaber als winnaar uit de bus! Wat was hij blij. 

Dat liet hij ook duidelijk horen! 

Hij kreeg een groot applaus en een boekenbon cadeau 

en een mooie oorkonde ‘Voorleeskampioen van de 

Antoniusschool 2020-2021’. 

Gefeliciteerd Jaber! 

hard snoepje. Juist de zachte dingen vervormen vaak zo 

dat ze de luchtpijp helemaal afsluiten en vast komen te 

zitten.  

Als u ze heel meegeeft laten wij ze de kinderen niet 

eten en moeten ze dit weer mee terug naar huis 

nemen. Dit vinden we erg sneu.  

Sinterklaasfeest 

 

Leden van de oudervereniging hebben met hulp van 

enkele juffen, (vanwege de corona maatregelen in de 

avonduren) de school weer helemaal gezellig gemaakt 

voor het Sinterklaasfeest. Onze dank daarvoor! 

 

Vrijdag 4 december bezoekt Sinterklaas onze school. 

Er is geen officiële aankomst op het plein. 

De kinderen moeten op de gewone (corona) tijd op 

school zijn en gaan net als anders naar hun klaslokaal. 

De kinderen vieren samen met Sint en pieten het feest 

in de aula.  

De hogere klassen maken daarnaast voor elkaar een 

surprise. De lootjes zijn al getrokken en de afspraken 

daarover zijn al gemaakt. Het gaat vast lukken om er 

iets leuks van te maken voor elkaar! 

 

Omdat iedereen altijd zo zijn best doet om een mooie 

surprise te maken is het leuk als ook andere kinderen 

dit kunnen zien. Daarom worden de gemaakte 

surprises van de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 

tentoongesteld in de aula! 

De surprises moeten een dag van te voren, dus op 

donderdag 3 december mee naar school worden 

genomen. Daar wordt dan een tentoonstelling van 

gemaakt waar alle groepen een kijkje mogen nemen. 

 

Sinterklaas liet ons weten dat hij dit jaar zijn 

cadeautjes onder andere heeft gekocht bij Tiny Tribe in 

Sassenheim. Nog op zoek naar iets leuks? Kijk dan ook 

eens op: www.tinytribe.nl  

Gezellig 

langsgaan 

om rustig 

rond te 

neuzen kan 

natuurlijk 

ook!  

 

Kerst 

 

Wilt u na het Sinterklaas weekend aan uw kind een 

glazen potje meegeven voor het maken van een 

kerstlichtje?  

In vervand met de ruimte op de tafels het liefst een 

345g potje en geen 715g. Hier gaan we dan een 

sfeerlichtje van maken voor de Kerst. Wilt u onderop de 

naam van uw kind zetten? 

 

Maandag 14 december worden in de groepen 3, 4, 6, 7 

en 8 kerststukjes gemaakt. 

Groep 5 dinsdag 15 december. De kleuters maken dit 

jaar geen stukje. 

Wilt u de volgende spullen meegeven in een tas met 

naam van uw kind: 

-bakje (niet te groot anders past het niet op tafel 

en geen rieten mandjes vanwege lekken) 

-in het bakje voorgeweekte oase 

-kaars 

-groene takjes 

-versierseltjes 

-eventueel snoeischaar met uw naam 

Leerlingen van groep 7 en 8 zullen de kinderen van 

groep 3 en 4 helpen.  

 

Donderdag 17 december vieren we Kerst met de 

kinderen. 

Dit jaar niet in de kerk maar in de aula op school. Dit 

gebeurt onder schooltijd en alleen in de aanwezigheid 

van de leerlingen en medewerkers.  

Kinderen uit groep 4 zullen net als andere jaren het 

kerstspel opvoeren. Helaas dit keer dus zonder ouders. 

Het zal wel gefilmd worden. 

 

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het 

gezamenlijke eetmoment er met de kinderen op school 

uit gaat zien. We wachten de laatste ontwikkelingen af 

en nemen de adviezen die we krijgen vanuit RIVM, 

GGD, de veiligheidsregio en de PO raad graag mee in 

ons besluit. Daarnaast is het ook belangrijk dat we 

bekijken wat er voor ons team haalbaar en wenselijk is 
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in deze lastige tijd. Uiteraard zullen we hierover 

berichten zodra er meer duidelijk is.  

Het verbeteren van het onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek  

 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens 

over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die 

gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze 

school te verbeteren en voor onze gesprekken met 

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige 

van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van 

taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. 

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te 

analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 

leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is 

belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op 

onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in 

heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de 

resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), 

zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de 

ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor 

dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 

herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat 

onderzoekers nooit een leerling of school kunnen 

herkennen. Ook in openbare publicaties zullen 

leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De 

verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats 

binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens 

de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. 

Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die 

zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het 

gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt 

u ons dit laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de 

gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd 

worden.  

Gevonden voorwerpen 

 

De bak puilt iedere week uit. Gymshirts, gymbroeken, 

gymschoenen, (spijker) jassen, vesten, t-shirts. 

Wij gaan iedere week de klassen rond met de gevonden 

voorwerpen. Het vreemde is dat bijna niemand 

zijn/haar spullen herkent en wij met alles blijven zitten. 

Na enige tijd geven wij het dan maar weg of brengen 

het naar de kledingbak. Dat is toch spijtig.  

Het lijkt ons dat de kledingstukken toch gemist moeten 

worden thuis? Als u iets mist wilt u uw kind dan vragen 

hier even naar te komen zoeken in onze bak? Dank!  


