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Inschrijvingen:
Zijn alle broertjes en zusjes van onze leerlingen ook al ingeschreven?
Een inschrijfformulier kunt u downloaden op de website of even ophalen bij Marianne.
Voor de lange termijn planning is het altijd fijn om de inschrijvingen vroeg in orde te maken.
Open dag scholen KPO St Antonius op 21 maart:
Woensdag 21 maart van 9.00-12.00 is er een inloopmogelijkheid voor belangstellenden om de
scholen van onze stichting in werking te zien.
In de plaatselijke media zal een advertentie geplaatst worden, er zijn posters en flyertjes gedrukt.
Een werkgroep van onze eigen ouders, Maarten van Wersch, Julia Heidstra en Marjan de Jong, heeft
een prachtige flyer voor onze school ontworpen en verspreid. Ook hebben ze een digitale flyer
rondgestuurd en zullen ze aanwezig zijn op de Open dag.
Doel van de dag is om onze scholen meer in het voetlicht te zetten en wellicht nieuwe ( toekomstige)
leerlingen te werven.
Tweede schoolbrede project 2017-2018: Gezonde voeding
en het milieu:
In de week van 5 maart zijn alle groepen gestart met het nieuwe
schoolbrede project.
In groep 1-2 is al zelf geknutselde groente, als bloemkool en prei
te bewonderen. Ook hebben de kleuters allerlei zoete, zoute en
bittere dingen geproefd, zelfs ansjovis en bitter lemon. Ze weten
dus hoe verschillend eten kan smaken.
In groep 3-4 ligt het accent op de herkomst van ons voedsel
naast een aantal smaaklessen.
In groep 5-6 worden etenswaren als zuivel, groente en fruit
gerubriceerd en besproken. Tijdens een uitstapje naar de
bijbehorende biologielessen gaat het ook over de verschillen
tussen planten en vleeseters.
In groep 7-8 staat de “plastic soep” centraal, de verpakkingsmaterialen van ons eten en de
wereldwijde effecten daarvan worden zo onder de aandacht gebracht.

Doekoe actie:
Bij de Coop in Nieuwveen kan er weer gespaard worden voor gratis sport en spelmateriaal voor onze
school.
De actie loopt tot zondag 22 april.

Koningsspelen/ Sportdag 26 april:
Op vrijdag 27 april, Koningsdag 2018, begint de meivakantie en is er dus geen
school.
Landelijk worden de Koningsspelen op vrijdag 20 april gehouden.
Wij doen dat niet omdat de CITO eind en entree toetsen in die week beginnen. Op
woensdag 25 april zijn ze voor alle groepen afgerond.
Daarom is onze sportdag op donderdag 26 april, alle groepen hebben dan een
continurooster tot 14.15 en eten op school. Nadere informatie krijgt u in een aparte
brief. ( in de kalender staat een vrije middag voor gr 1-4, dat doen we NIET)

Deze uitnodiging gaat over Palmpasen:
Je weet wel het versieren en uitdelen van kleurige versierde kruizen.
De Palmpasen stok vertelt het verhaal van de Goede Week, de week
voor het paasfeest.
Doe je mee?
Kom dan met je kale Palmpasenstok en je vader of moeder op
zaterdag 24 maart april tussen 13.30 en 15.30 uur naar de pastorie
van de Antoniuskerk.
Dan gaan we samen jouw Palmpaasstok maken. Alle materialen (crêpe
papier, papier om slingers te maken, rozijnen en noten om te rijgen
enz.) liggen voor jullie klaar.
Voor limonade met wat lekkers wordt gezorgd en voor je vader of
moeder die mee komt helpen is er een lekker kopje koffie of thee.
Als je zelf al te groot voelt om zelf een stok te versieren kunnen we je
hulp heel goed gebruiken om te rijgen of om anderen te helpen etc.
Op zondag 25 maart april Palmzondag.
Verzamelen de kinderen om 9.45 met hun stokken in de pastorie.
Onder het zingen van een gezellig lied lopen wij tijdens de viering samen
door de kerk, dit symboliseert onze “intocht”.
In deze speciale gezinsviering wordt er gezongen door het Kwetternest.
Iedereen is hiervoor uitgenodigd en hartelijk welkom!
Tijdens de viering worden de stokken gezegend en hebben we samen,
echt Palmzondag gevierd. Het zou dan een heel mooi gebaar zijn als de
stokken worden gegeven aan iemand die wel een extra steuntje in de rug
kan gebruiken, iemand die ziek, eenzaam is of je opa of oma. Denk er
maar vast over na!

We zien je graag op 24 maart.
Opgeven bij Nanda van de Geer (nandavandegeer@live.nl)
Jantine Koeleman (jm.koel@xs4all.nl), s_rossum@hotmail.com

Pasen 2018:
Op donderdag 29 maart vieren we met elkaar Pasen.
Het programma ziet er als volgt uit:
We gaan om 11.00 uur naar de kerk, ouders en belangstellenden zijn van harte welkom!
Daarna starten we het programma in school met “ heel Antonius Tikt” wie o wie is de eier-tikkampioen?
We zullen daarna in groepjes van 4 genieten van een lunch, heerlijk!
Als de buikjes vol zijn gaan de kinderen even buiten spelen om daarna met hetzelfde groepje een
Paasschilderij te maken.
Om 14.00 uur gaan de kinderen naar buiten om paaseieren te zoeken en om 14.15 uur gaan alle
groepen naar huis om te genieten van de paasdagen.
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar:
* Lege eierdozen
* Knopen in alle kleuren en maten
Meer informatie over deze dag ontvangt u volgende week in de brief
Groetjes van de Paascommissie
Corna, Bea & Nicole

“Vanuit de GMR” maart 2018
Hierbij samenvatting van de GMR vergadering gehouden op 12 februari 2018.
De GMR kiest voor haar vergadering bij voorkeur iedere keer een andere school als vergaderlocatie.
Er is besloten om van de “gastschool”, waar de vergadering plaats vindt, iemand van de MRpersoneelsgeleding als toehoorder uit te nodigen voor de GMR vergadering. Zo houden we de lijntjes
kort en is het transparant wat de GMR doet. Er is bewust gekozen voor iemand van de
personeelsgeleding i.v.m. het vertrouwelijke karakter van sommige onderwerpen en het heeft ook een
praktische zijde i.v.m. sleutel en alarmcode.
Vanzelfsprekend mag het PMR lid namens haar MR ook bespreekpunten voor de vergadering
inbrengen.
Inspectierapport: een van de toezichthouders van het bestuur woont deze vergadering bij en
presenteert het verbeterplan van het bestuur wat gemaakt is naar aanleiding van het inspectierapport.
Enkele scholen die bezocht zijn door de inspectie stellen ook een verbeterplan op. U wordt hierover zo
nodig geïnformeerd door de directie van uw school.
BFP (het bestuursformatie plan); hierin wordt beschreven hoe alle budgetten zijn berekend, welke
keuzes worden gemaakt en de argumenten daarvan. Het BFP heeft onder leiding van de nieuwe
algemeen directeur een nieuwe werkwijze gekregen. Tijdens de vergadering worden de nieuwe
plannen gepresenteerd. De GMR kan zich prima vinden in de nieuwe voorstellen. De scholen krijgen
naar rato van de leerlingaantallen een bedrag te besteden; het formatiebudget. Daarnaast zal een
frictiebudget beschikbaar komen; vanuit dit budget kunnen middelen ingezet worden om de
schoolformaties kloppend te maken. Hiervoor zijn spelregels opgesteld. Het wordt gefinancierd door
ongeveer 2% in te houden op de formatiebudgetten van de scholen. Wanneer een school meent
gebruik te kunnen maken van het frictiebudget om bijvoorbeeld in januari een extra kleutergroep te
kunnen starten, bepaalde combi groepen uit elkaar te halen, enz. dient het een plan in te leveren wat
door alle directies gezamenlijk wordt besproken en geprioriteerd.
Het GMR reglement (+ GMR-statuut en huishoudelijk reglement) wordt geactualiseerd. Wanneer dat
gerealiseerd is zullen de MR reglementen ook een update moeten gaan krijgen.
De volgende GMR vergadering zal 27 maart 2018 plaats vinden. Voor de inbreng van agendapunten
en/of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de secretaris van de GMR: Agnes
van der Geest (avdgeest@driehuisschool.nl )

Beste Toneelvrienden,
De Hoefse toneelvereniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar
aankomende voorjaars uitvoering. We zijn 17 januari, weer druk bezig met de voorbereidingen
hiervoor. Het stuk genaamd: “Zusters in Zaken” is een avondvullend blijspel in 3 bedrijven. Het is
geschreven door Ton Davids.
De uitvoeringen van deze voorstellingen zijn vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2018,
in de “Toni van Bemmelen zaal “ van De Springbok” in De Hoef.
We willen u graag uitnodigen om een van deze avonden ons publiek te zijn.
We kunnen er dan samen voor zorgen dat het een groot succes gaan worden
De Opregte Amateur

