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Terugblik project Gezonde voeding:
Leerlingen Antoniusschool presenteren aan elkaar:
Gedurende de afgelopen zes weken hebben de kinderen nog harder gewerkt dan anders. In de school
gonsde het van de activiteiten en werd steeds duidelijker zichtbaar dat overal ontdekt en geleerd
werd rondom het thema “Gezonde Voeding”.
Leerkrachten en kinderen werkten met veel plezier en grote betrokkenheid aan dit schoolbrede
project.
Op woensdagochtend 11 april hing er een gezonde spanning in de lucht. Van 11-12 uur mochten de
kinderen aan elkaar presenteren wat ze hadden ontdekt, geknutseld en geleerd.
Groep 7/8 haalde een maatje op in groep 1/ 2 en samen gingen ze op bezoek bij groep 3/ 4
en 5/ 6, daarna was er een wissel.
Van elkaar leren staat bij de school hoog in het vaandel. Kinderen zijn elkaars eerste pedagoog is een
belangrijke pijler voor het vormgeven van de filosofie van Reggio Emillia. Sinds 2015 werkt de school
steeds meer met dit gedachtegoed.
In groep 1-2 kon geproefd worden uit verschillende
bekers, de smaken werden goed herkend. Er werd
uitleg gegeven bij een gezond recept voor
appelmoes, levensmiddelen konden worden gekocht
in de winkel. Twee kleuters lazen voor uit
Olifantensoep, Job uit groep 6 vond dat heel knap en
zei: Jullie kunnen meteen naar groep 4!

In groep 3-4 hebben de kinderen zich afgevraagd waar hun
ontbijt eigenlijk uit bestond. Alle ingrediënten werden genoteerd
en de herkomst achterhaald. Zo kon je er leren waar chocola,
pinda’s en suiker vandaan komen. Ogen bedriegen, aan
appelmoes en yoghurt werden gezonde kleurstoffen toegevoegd
om te testen of je dat dan nog steeds lekker kon vinden. Als
sluitstuk kon Joris uitleggen welke weg ons eten aflegt van mond
tot…………
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In groep 5-6 waren maquettes gemaakt van een boerderij,
melkfabriek, supermarkt en een lunchroom. De leerlingen
konden precies uitleggen welke weg eraf gelegd moet worden
voordat je bestelling in de lunchroom op je bord terecht komt.
Op de proeftafel lagen producten van de schijf van vijf. Vince
legde als een volleerd onderwijzer de verschillen uit tussen
planten, vlees en alleseters.
Met elkaar brachten de kinderen van groep 5-6 ook nog een
bezoek aan de biologische boerderij de Lindenhorst in De
Hoef.

In groep 7-8 stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is plastic soep?, Hoe ontstaat
deze, wat zijn de gevolgen en hoe zorgen we ervoor dat de soep niet groter wordt.
In vier groepen werd de vragen onderzocht en beantwoord met een passende presentatie.
Een bezoek aan de klimaatstudio van het Museon hielp hier goed bij.
Met duidelijk veel plezier werd de soep opgediend.

Bent u onze nieuwe bestuurder? (of kent u iemand die daar uitermate geschikt voor is?)
Deze week zijn we gestart met de wervingscampagne voor twee nieuwe toezichthoudende
bestuursleden. Via de mail heeft u daarover een brief ontvangen met een profielschets.
Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jaap Willem
Kuit. Direct solliciteren kan natuurlijk ook stuur dan u motivatiebrief en CV vóór 14 mei a.s. naar Jaap
Willem Kuit (algemeen directeur a.i.) via jw.kuit@oog.nl.
Nieuwe website:
Het bouwen en inrichten van een website is tijdrovend en nooit af. Per ingang van 1 mei gaat de
nieuwe site online: www.school-in-de-hoef.nl. De opbrengst van de MR ouder enquête is daarbij nog
niet opgenomen. Maar zoals gezegd het werk gaat gewoon verder.

Uitstapje groep 7 en 8 naar Museon, Den Haag
En…3, 2, 1…de uitzending start NU!"
In de Klimaatstudio van het Museon
waan je je in een televisiestudio. En
daar ging het vandaag om. Een heuse
TV-uitzending maken met camera,
studiotafel, TV-presentator en TVgasten, met als thema:
klimaatverandering en hoe mensen hier
mee omgaan.
In groepen van drie gingen de kinderen
van groep 7 en 8 aan het werk. Ze
legden zich toe op Kenia waar
verschillende provincies kampen met
langdurige droogte en op Kiribati, een
eilandrepubliek in Oceanië, dat onder de
stijgende zeespiegel dreigt te
verdwijnen.
Speels en interactief leerden de
kinderen dat goede weidegronden voor
kudden schaars zijn in Kenia, de bevolking door betere medische verzorging in rap tempo toeneemt
en dat herders worden gestimuleerd kamelen te gaan houden in plaats van koeien, zodat de vele
monden ook op de lange termijn gevoed kunnen worden.
Over Kiribati leerden de kinderen dat tropische stormen vaker dan voorheen razen over deze
exotische eilandengroep, dat de eilandbewoners met de aanleg van mangrovebossen het dreigende
water proberen te reguleren en dat noodgedwongen emigratie het onontkoombare lot is van de
Kiribatische bevolking.
Met Jill en Joey als volleerd cameraman, de meneer van Museon als TV-presentator en de kinderen,
bij toerbeurt als getalenteerde tafelgasten of publiek, was het daarna tijd voor een informatieve TVshow waarin al het geleerde, nogmaals in beeld werd gebracht op de televisieschermen ter linker- en
rechterzijde van de studio.
Kortom een hele leuke dag, in een heel leerzaam museum, waar je je zonder vervelen niet één maar
denk wel meerdere dagen uitstekend kunt vermaken.
Na afloop, met z’n allen genoten van de zelf meegebrachte lunchpakketjes in het nog zeer prille
lentezonnetje. Een wel zeer plezierige dag en petje af voor Museon!
En petje af voor de oudercommissie van de school! Zij betalen elk jaar een extra excursie voor elke
groep. Daarmee laten ze zien dat ze het team ondersteunen bij de vormgeving van uitdagend
schoolbreed project onderwijs passend bij de Regiio Emillia filosofie van de school.
Ondersteuning commissie schoolfotograaf:
Onlangs heb ik een oproepje geplaatst in de klassen apps met daarin de vraag
of iemand wil helpen bij de voorbereiding voor de schoolfotograaf. Omdat zich helaas niemand heeft
aangemeld, zijn de voorbereidingen voor september 2018 al in volle gang. Dit is inmiddels mijn 4e jaar
en ik wil het stokje graag overgeven. Ik zal nog even kort uitleggen wat de bedoeling is. Degene zou
deze keer (schooljaar 2018-2019) ondersteunen bij de voorbereiding en helpen op de dag zelf en voor
het schooljaar 2019-2020 deze commissie overnemen met ondersteuning van een hulpouder.
Het is de bedoeling dat je een fotograaf zoekt en daar afspraken mee maakt en een planning voor de
dag zelf zodat alles vlot verloopt. En e.e.a. kortsluiten met onze loacatieleider Marianne Kenter.
Het draaiboek is aanwezig dus je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Kom op en meld je aan!
Hoop van je te horen. (Mail: leontine.shop@gmail.com)
Groetjes Leontine v.d. Schaft
Foto’s op facebook van schoolactiviteiten:
We merken steeds vaker dat er ouders zijn die met hun eigen telefoon foto’s maken van
schoolactiviteiten en die plaatsen op hun eigen account.
We willen u vragen dat niet meer te doen, of alleen foto’s te gebruiken zonder (herkenbare) kinderen.
Wij houden zorgvuldig in de gaten welke ouders/kinderen niet op facebook willen/mogen bij het
plaatsen van school berichten.

De ouderraad zoekt voor het volgende schooljaar een nieuwe secretaris.
Algemeen:
De ouderraad is een vereniging van zeer betrokken ouders, die zilch inzet voor de organisatie van
schoolse- en buitenschoolse activiteiten. (o.a. Sinterklaas, Kerstmis en schoolreisje). Elke
activiteit wordt binnen de oudervereniging georganiseerd door een commissie, bestaande uit
leerkrachten en ouderraadsleden. Op de jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording af van haar
activiteiten.
De ouderraad is aangesloten bij een landelijke ouderorganisatie: de N(ederlandse) K(atholieke)
O(udervereniging). Het verenigingsbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor o.a. het administratieve
proces binnen de vereniging. De secretaris maakt deel uit van het verenigingsbestuur.
Taken
De secretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:
* Samenstellen en verspreiden v.d. agenda voor OR vergaderingen.
* Maken van notulen tijdens de OR vergaderingen, verwerken en verspreiden
van de notulen.
* Opstellen van het jaarverslag en voorlegging hiervan aan de voorzitter,
locatieleider en aan alle aanwezige ouders tijdens de ALV
* Maken van notulen tijdens de jaarvergadering / ALV, verwerken en
verspreiden van de notulen.
Wij vragen
een betrokken ouder met de volgende competenties:
* basale administratieve vaardigheden
* nauwkeurig
* basiskennis van Word
* betrouwbaar en integer
Wij bieden
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* een gezellige en betrokken ouderraad en bestuur, bestaande uit
mensen met verschillende achtergronden
* de mogelijkheid je kwaliteiten verder te ontwikkelen
* dankbare ouders, team en kinderen, wanneer er weer iets mogelijk
is gemaakt
Is deze functie je op het lijf geschreven en wil je bijdragen aan goed georganiseerde activiteiten van
de kinderen? Mail dan naar de voorzitter van de Ouderraad
Nicole Sassen (n-rossum@hotmail.com) . Zij en onze huidige secretaris (Leontine van der Schaft) of
andere OR leden zijn te allen tijden bereid meer informatie te verschaffen.

Ouderavond op 29 mei:
Op dinsdagavond 29 mei bent u van harte welkom van 19.00-20.00 in de aula van de school.. We
praten u graag bij m.b.t.de stand van zaken rondom het plan van aanpak n.a.v. het inspectiebezoek
en de organisatie van schooljaar 18-19.
We hopen u dan allemaal te kunnen verwelkomen.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Start schooljaar
maandag 27 augustus 2018
Herfstvakantie
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Paasweekend
vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie
maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart weekend
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Tussenweek
maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 2019
2 Pinksterdag
maandag 10 juni 2019
Deze drie periodes zorgen voor een aaneengesloten vrije periode als extra onderbreking in een lang
schooljaar.
Zomervakantie
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
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Wij wensen u een
zonnige mei vakantie

