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Welkom nieuwe leerlingen:
oktober 2018
In groep 1: Julie van der Horst en Marieke Bouwman.
In groep 6: Bram ten Hoope
We hopen dat jullie een leuke leerzame schooltijd zullen hebben op de Antoniusschool.
2015
Welkom nieuwe juffen:
Wie ben je?
Mijn naam is Karin van der Burg-Fontijn en woon in Woerden.
Familie?
Ik ben getrouwd met Aad, ben moeder van Karlijn, Susan en Joost, oma van Sep en Lars en
schoonmoeder van Frank, Kees en Eva.
Wat is het leukste wat je ooit hebt gedaan?
Dat was nog maar heel kort geleden. Ik was jarig en heb, samen met mijn familie, de hele dag in een
Eend mogen rijden. GEWELDIG.
Je lievelingskleuren?
Roze, oranje, geel en rood.
Als ik wakker word…..?
Doe ik een rondje badkamer en dan….. koffie met de (papieren) krant.
Waarom ben je gaan werken in het onderwijs?
Omdat het superleuk is om te doen. En nog steeds elke dag met enorm veel plezier.
Sterrenbeeld?
Tweeling.
Wat zou je doen als je dit werk niet deed?
Dan had ik samen met mijn zus een bloemenwinkel.
Welk tv programma moet er op de buis blijven en waarom?
The Voice, the Voice kids en the Voice senior.
Wat hebben wij ongelooflijk veel talent in ons Nederlandje.
Vrijwilligerswerk?
Ja, daar maak ik graag tijd voor.
Bij de Wereldwinkel en bij de kinderkledingbeurs.
Ik ben heel goed in…..?
Puzzelen.
Wat wil je nog kwijt?
Dat ik heel blij ben dat ik op De Antoniusschool mag komen werken. 

Mijn naam is Lisa Vessies en ik ben 21 jaar. Op dit moment zit ik in
mij tweede jaar van de pabo in Amsterdam en loop ik stage op een
basisschool in Amsterdam-Zuidoost. Omdat ik naast mijn studie en
stage graag werkervaring wil opdoen in het onderwijs, heb ik ervoor
gekozen om als onderwijsassistente aan de slag te gaan. Aankomend
schooljaar zal ik drie ochtenden per week op school aanwezig zijn om
kinderen van groep 1 tot en met groep 8 te ondersteunen.
Wanneer ik niet aan het werken of studeren ben, pak ik graag mijn
racefiets of hardloopschoenen om lekker een stukje te gaan
wielrennen of hardlopen door de mooie polder.

Mijn naam is Charlotte Jungeling, ik ben 33 jaar en woon in
Amstelveen. Momenteel loop ik stage in groep 3/4 bij juf
Monique op de maandag. Ik volg de Verkorte Deeltijd Pabo
opleiding in Haarlem en zit momenteel in mijn tweede en
tevens laatste jaar.
Eerder heb ik een HBO Communicatie/Marketing opleiding
gevolgd waarna ik 9 jaar met veel plezier in de marketing heb
gewerkt, onder andere bij weekendjeweg.nl. Maar nadat ik
moeder ben geworden besloot ik het roer om te gooien en
mijn vroegere meisjesdroom na te jagen: ik wilde
basisschooljuf worden! Naast juf ben ik ook getrouwd en
moeder van drie prachtige dochters (2, 2 en 4 jaar oud). Wij
houden van een druk, maar gezellig leven en daarom hebben
wij er ook nog eens twee (inmiddels bejaarden) hondjes bij.
Verder hou ik van sporten, lekker buiten in de natuur
wandelen met mijn gezin en ga graag op wintersport naar een mooi skigebied.
Werken op de Antoniusschool in de Hoef vind ik nu al een bijzonder leuke ervaring in een bijzonder
mooie omgeving. De sfeer op school voelt voor mij heel prettig en sociaal aan en de kinderen lijken
zich hier op hun gemak te voelen. Dat laatste vind ik voor leerlingen het belangrijkste, want zonder
vertrouwen gaat bij ieder kind het ‘deurtje dicht’ en kan er niet effectief geleerd worden.
Hopelijk draagt mijn stage ook voor uw zoon of dochter bij aan een positieve en succesvolle ervaring
op de basisschool!
Hartelijke groetjes,
Charlotte Jungeling.

Traktaties:
Graag brengen we nog eens onder de aandacht dat het NIET verplicht maar wel GEWENST is om zo
gezond mogelijk te trakteren.
Een klein snoepje mag, een leuke verpakking of versiering laat zien dat er aandacht aan is besteed.
Elkaar de ogen uitsteken met GROOT, GROTER, GROOTST is ongewenst.
De leerkrachten eten praktisch geen zoetigheid, u doet ons een plezier met een gezellig kaartje, een
doosje thee, een soepje, een bloemetje of iets dergelijks.
Pauze hapje/drankje:
Ook deze dingen zien we graag gezond. Liever water/melk of i.d. dan “zoete” pakjes, het is echt
schrikbarend hoeveel suiker daarin zit.
Een gezonde boterham of een stukje fruit verdient de voorkeur boven alle zogenaamde “gezonde“
pauzekoeken. Op woensdag mag er uitsluitend fruit gegeten worden. Andere hapjes gaan weer mee
naar huis.

Fietsen stallen, auto’s parkeren:
Hiermee zijn we het schooljaar goed begonnen. De meeste kinderen en ouders stappen keurig van
hun fiets af zodra ze het terrein van de school bereiken, boven aan de dijk. Dit doen we in verband
met de veiligheid van ALLE kinderen.
Geeft u als ouder ook het goede voorbeeld? Vertelt u het ook aan opa’s en oma’s en oppassen?
Met de fiets aan de hand wordt een goede stallingsplaats gezocht. Het is noodzakelijk dat de fiets van
uw kind is voorzien van een standaard. Een aantal mountainbikes en andere afwijkende fietsen
kunnen we kwijt in de speciale standaard.
Verder staan de grote fietsen het dichtst bij het muurtje met het schoolbord, de kleine en kleuterfietsen
staan voor het kleuterschuurtje.( niet verder dan de schuur laten uitsteken!)
Als uw kind later is kan het lastig zijn om een goede plek te vinden. Dan kan het nodig zijn om even
wat fietsen te verzetten. Helpt u daar even bij?
De fietsen van ouders moeten worden neergezet langs de heg en mogen NIET aan de kant van de
geparkeerde auto’s gezet worden, ook niet als er geen auto’s staan!
Ook hierbij rekenen we op uw medewerking.
Bij het verlaten van de school gaat alles op dezelfde manier: IEDEREEN loopt met de fiets aan de
hand tot boven aan de dijk.
Komt u met de auto? Dan parkeren langs de dijk of op het kerkplein, niet op de inrit bij het weiland. Op
de Kiss- en-Ride-plaatsen voor de school mag u alleen stoppen en uw kind(eren) uit laten stappen
met een kus en doorrijden. Dit is geen strook om te keren, dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties.
Ook keren op de inrit van de school is verboden om dezelfde reden. Denkt u er weer even aan?
De hoekplaats van de K&R strook is voor de buurtbus! (Ook graag doorgeven aan andere mensen die
uw kinderen komen halen)

Luizen: Na elke vakantie controleren de luizenmoeders alle kinderen. Het is een uitdrukkelijk verzoek
om de kinderen dan naar school te sturen met schoongewassen haren die met crème spoeling zijn
gespoeld. Op die dag is het van belang om GEEN gel/ wax of andere toevoegingen te gebruiken.
Eveneens is het van belang makkelijk los te maken kapsels te verzorgen. Dit alles vergemakkelijkt de
controle en zorgt voor voldoende tempo. Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking in deze. Op het
moment dat er luizen worden gesignaleerd bij een kind, worden de desbetreffende ouders daarvan op
de hoogte gesteld. De andere ouders van de groep worden schriftelijk geïnformeerd met het verzoek
extra alert te zijn. Op de deuren hangt dan ook voor iedereen een waarschuwing. Mocht u zelf iets
constateren wilt u dan de directie zo spoedig mogelijk informeren.
Gezocht: Luizenmoeder. U heeft in de populaire TV serie kunnen zien hoe leuk dat is!
Bea ( moeder van Fenna, Lenny en Wessel) en Nel ( moeder van Max) nemen u graag in opleiding,
dag in overleg in te plannen.
Kom in actie ………………………..niet alleen zwaaien!
Spelen op het voorplein:
De kinderen mogen na school of in het weekend op het voorplein spelen. De fietsen kunnen langs het
hek gezet worden. NIET op het schoolplein.
Controleert u af en toe of uw kinderen zich houden aan afspraken?
Helaas zien we wel eens kinderen achter de school of zelfs op de daken, dat is natuurlijk NIET de
bedoeling. Mocht u iets zien/merken dat niet door de beugel kan spreekt u dan de desbetreffende
kinderen aan en meld het a.u.b. bij Marianne of de leerkracht.

Inzamelen oud papier:
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de huis aan huis inzameling van
het oud papier.
We vragen slechts 1 zaterdag (circa 5 uur) per kalenderjaar van je tijd.
Dus heb je de vrachtwagen door De Hoef zien gaan en dacht……. dat wil ik ook! Grijp dan nu je kans
en meld je aan.
Met vriendelijke groet,
Tamara Janmaat

(tamarajanmaat1982@gmail.com

Ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage zal ook dit schooljaar € 35,00 per kind bedragen. Hiervan beoogt de OR de
reguliere activiteiten te realiseren, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen etc. Als u
meer geld wilt geven is dit van harte welkom. Er zijn nog genoeg wensen te realiseren waar we dat
voor kunnen gebruiken !
Wij vragen u om de ouderbijdrage van minimaal € 35,00 per kind voor 1 november over te maken.
Gaat uw kind pas ná 1 januari naar school dan is de bijdrage minimaal € 20,00. U kunt uw bijdrage
overmaken op:
Banknummer NL10 RABO 0135 2261 20 t.n.v. OR Antoniusschool De Hoef.
Graag de voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren) erbij vermelden. Voor vragen over de
ouderbijdrage kunt u contact opnemen met onze penningmeester Tamara Janmaat,
tamarajanmaat1982@gmail.com.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage !
Hartelijke groet,
De ouderraad; Tamara Janmaat, Leontine van der Schaft, Bea Kandelaar, Belinda Wahlen, Sandra
van Vliet en Nicole Sassen
Vliegende start van het schooljaar:
Alle leerkrachten waren in de week van 20 oktober alweer op school. Op woensdag was er een
teamtraining over Gynzy en op donderdagmiddag een bijeenkomst ter voorbereiding van het inspectie
bezoek.
In de eerste schoolweek kon u al kennis maken met drie nieuwe, inmiddels vertrouwde, gezichten op
school. Meteen de eerste schoolviering met een extra uitdaging. Het Kwetternest zong a capella en
dat deden ze geweldig. Anno, de vader van Sophia, is gestopt met de muzikale begeleiding van de
schoolvieringen. ( Wellicht weet u nog een pianist(e) die dat 4x per jaar wil doen.)
Ook werden er in de eerste week 60 chromebooks geleverd, de kinderen zijn er al druk mee aan de
gang.
In de tweede week waren er druk bezochte informatie avonden. Helaas stortte het woensdag 5
september uit de lucht waardoor we aanpassingen moesten doen aan de organisatie van zowel het
kamp als het schoolreisje. Maar…………De Hoef zou De Hoef niet zijn als dat niet probleemloos
aangepakt werd. De bestemming van het schoolreisje veranderde van Linnaeushof naar Chimpie
Champ. De kinderen van gr 7-8 werden met auto’s weggebracht en Richard Kandelaar had in een
mum van tijd de fietsen op de trailer staan samen met Hans Donk. Geweldig!
De kinderen en de ouders waren tevreden met de improvisaties en er is geen onvertogen woord
gevallen. Intussen waren Monica, Madelein en Marianne druk aan het werk op
school……………….helaas met ongeplande activiteiten. Door de enorme regenval lekte het dak op
vele plaatsen en moesten we hozen. Weer was Richard de redder in de nood. Met zijn blote voeten
klom hij het dak op en haalde de afvoeren leeg. Vroeger deed Meneer Reurings dat altijd ( gevraagd:
Handige vaders die deze klus een aantal keer per jaar in hun agenda willen zetten!)
Tegelijkertijd spoelde het zand onder het bordes weg en ontstonden er gevaarlijke gaten op de
speelplaats. Dit werd weer opgelost door Ed van Blokland en de opa van Alexander. Ondertussen was
er een elektricien bezig met de aanleg van een stroomvoorziening voor de laptopkarren.
In de derde week was de inspectie in huis. De zenuwen gierden door de kelen van alle leerkrachten.
Aan het eind van de dag kregen we terug dat de inspectie had gezien dat er hard gewerkt was en er
veel verbeteringen zichtbaar waren. Uiteraard zijn er ook werkpunten benoemd waar we mee aan de
slag blijven. Aan het eind van het jaar bezoekt de inspectie de drie scholen van de stichting nogmaals
en dan hopen we de basiskwaliteit weer allemaal op orde te hebben. Om de kleine succesjes te vieren
at het team die avond mosselen in een restaurantje in de omgeving. Op donderdag was er een
teamtraining ter voorbereiding op het schoolbrede project Kunst dat in de week van 1 oktober van
start gaat. We proberen dan een integrale methode uit; Alles in 1 die alle schoolvakken, behalve
rekenen, met elkaar verbindt.
In de vierde week werden de ouder vertelmiddagen en avonden gehouden en werd het nieuws over
het vertrek van Leonie met u gedeeld. Ik kan u verzekeren dat werken in het onderwijs NOOIT saai is!
Er liggen nog vele uitdagingen voor ons dit jaar maar de kop is er af! Wij gaan er voor..........u ook?

