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Beste lezers van dit Informatiebulletin
Mijn eerste indruk:
Zoals u weet ben ik nu een aantal weken op de Antoniusschool. Mijn indruk is dat het een prachtige
school is waar kinderen ouder en leerkrachten zeer trots op mogen zijn. Ik ben in de groepen op
klassenbezoek geweest en zal dit de komende periode voortzetten. De leerkrachten ontvangen van
mij feedback op hun pedagogisch didactisch handelen en we bereiden ons voor op het volgende
inspectiebezoek. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons optimaal zullen presenteren.
Het informatiebulletin:
Graag ontvang ik van alle betrokkenen bij de Antoniusschool berichten, die ik in dit informatiebulletin
kan gaan plaatsen. U kunt uw bijdrage sturen naar: directie@rkbsantoniusdehoef.nl
Nieuwe gezichten op school:
Madelein heeft de afgelopen maanden zowel het werk van Marianne als haar eigen taken erbij
gedaan. Dat blijkt in de praktijk niet haalbaar, daarom werkt Madelein voorlopig ook op maandag
aan haar IB-taken en wordt zij vervangen in groep 7 en 8. Helaas is het erg moeilijk om vervangers
te krijgen. Andrea van den Rozenberg is een zeer ervaren leerkracht, zij is echter niet alle
maandagen beschikbaar, waardoor we soms een andere oplossing moeten zoeken.
De vorige week kregen we bezoek van Jos Hemelaar op de Antoniusschool. Jos is bovenbouw
leerkracht op De Windroos in Mijdrecht. Jos is ziek geweest en start nu met reïntegratie op de
Antoniusschool in de Hoef. Zijn werkzaamheden bestaan nu nog uit het begeleiden van groepjes
leerlingen. Zijn werkzaamheden zullen langzamerhand worden uitgebreid.
We wensen Jos en Andrea een fijne tijd op school.
Bereikbaarheid van directie en ouder(s)/ verzorger(s):
In deze Nieuwsbrief treft u weer informatie aan over de activiteiten die de komende periode op
stapel staan. Tussentijds wordt u door ons geïnformeerd over actuele zaken via de mail. We hebben
echter gemerkt dat onze mailadressen niet up- toe date zijn. We verzoeken u daarom om zo spoedig
mogelijk uw mailadres aan de leerkrachten door te geven, zodat we u altijd tijdig kunnen bereiken.
Wilt u op het formulier dat u hiervoor heeft ontvangen ook uw telefoonnummer(s) zetten? Het
formulier heb ik nogmaals toegevoegd aan deze Nieuwsbrief.
Maandag 18 maart werden we opgeschrikt door de gebeurtenissen in Utrecht. Er bereikte ons het
bericht met het advies om de kinderen binnen te houden totdat zij werden opgehaald door hun
ouder(s) of verzorger(s). Omdat het bericht rond 15.00 uur bij ons binnen kwam moesten we heel
snel handelen. Gelukkig konden we u snel bereiken via de klassenouders. Iedereen heel veel dank
voor de snelle medewerking, waardoor alles heel rustig en kalm verliep. De samenwerking met
Nanda de Geer van de BSO verliep ook uitstekend.
Zoals u heeft gemerkt ben ik niet altijd op school aanwezig. Indien u mij graag wilt spreken kunt u
het beste een mail sturen, dan maak ik zo spoedig mogelijk een afspraak. Het mailadres is:
directie@rkbsantoniusdehoef.nl
Tot het volgende Informatiebulletin
Els Drenth
Directeur a.i.
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Kalender:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart

Les Mad Science

maandag
dinsdag

1 april
2 april

Les Mad Science
Oud Papier
11.00-12.00 uur Afsluiting project voor ouders en
belangstellenden

woensdag
donderdag
vrijdag

3 april
4 april
5 april

maandag
dinsdag
woensdag

8 april
9 april
10 april

donderdag
vrijdag
Zaterdag
Zondag
maandag
dinsdag
woensdag

11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april

donderdag

18 april

vrijdag

19 april

maandag
dinsdag
woensdag

22 april
23 april
24 april

donderdag
Vrijdag

25 april
26 april

zaterdag

27 april

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Vrijdag

6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei

Groep 1 t/m 4 VRIJ

Schoolvoetbal:
Jongens groep 5 en 6 bij ARGON
Meisjesgroep 7 en 8 bij CSW

Palmpasenstok versieren in de kerk
Paasviering
CITO Eindtoets en entree toets
CITO Eindtoets en Entreetoets
Schoolvoetbal:
Groep 3 en 4 gemengd bij ARGON
Groep 5 en 6 meisjes bij CSW
CITO Eindtoets en Entreetoets
Paasviering ( zie bericht hieronder)
Leerlingen om 14.15 uur VRIJ
Goede Vrijdag VRIJ

CITO Entree toets
Schoolvoetbal:
Groep 7 en 8 jongens bij HERTHA
CITO Entreetoets
Koningsspelen op school.
Continurooster voor groep 5 t/m 8. Lln. om 14.15 VRIJ
Koningsdag
MEIVAKANTIE t/m 5 mei
Weer naar school! Hoofdluiscontrole.

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinkstervakantie
Zomervakantie
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ma. 21/10/19
ma. 23/12/19
ma. 24/2/20
vr. 10/4/20
ma. 27/4/20
do. 21/5/20
ma. 1/6/20
ma. 20/7/20

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr. 25/10/19
vr. 3/1/20
vr. 28/2/20
ma.13/4/20
di. 5/5/20 (5 mei is nationale feestdag)
vr. 22/5/20
vr. 5/6/20
vr. 28/8/20
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Schoolvoetbal
Ook dit jaar zullen de kinderen van groep 3-8 gaan strijden op het voetbalveld.
Groep 5-6 Jongens Woensdag 10 April bij Argon
Groep 7-8 Meisjes Woensdag 10 April bij CSW
Groep 3-4 Gemengd Woensdag 17 April bij Argon
Groep 5-6 Meisjes
Woensdag 17 April bij CSW
Groep 7-8 Jongens Woensdag 24 April bij Hertha
Meer informatie volgt binnenkort! Met sportieve groet,
Commissie schoolvoetbal Leontine v.d. Schaft
P.S. Zie ook brief in de bijlage, namens alle directies van de Stichting Antonius over sportief gedrag!

Palmpasen in de Antoniuskerk.
Op zaterdag 13 april tussen 13.30 en 15.30 kun je een Palmpasenstok maken in de pastorie van de
Antoniuskerk. Neem een kale Palmpasenstok mee, alle materialen om te versieren zijn aanwezig.
Er wordt gezorgd voor drinken en wat lekkers. Helpende ouders zijn welkom en ook als je zelf geen
Palmpasenstok wilt maken, maar het leuk vindt om te helpen ben je welkom. Opgeven bij Nanda van de
Geer (nandavandegeer@live.nl, Jantine Koeleman (jm.koel@xs4all.nl, Sabine van Rossum
(s_rossum@hotmail.com).
Op Palmzondag 14 april is er een Palmpasenviering in de kerk om 10 uur. Kinderen verzamelen om 9.45 u.
met hun stokken in de pastorie. Tijdens de viering worden de stokken gezegend en het zou dan een mooi
gebaar zijn als de stokken gegeven worden aan iemand die een extra steuntje in de rug kan gebruiken.

Pasen 2019
Op donderdag 18 april vieren we met elkaar Pasen.
Het programma ziet er als volgt uit:
We beginnen de paasviering om 12.00 uur met “Heel Antonius Tikt” wie o wie is dit
jaar de eier-tik-kampioen?
Rond 12.15 uur gaan we genieten van een heerlijke lunch.
Als de buikjes vol zijn spelen we met z’n allen buiten en gaan we rond 13.40 uur naar
de kerk. De kerkdienst is van 13.45 uur – 14.15 uur.
De kinderen mogen op deze dag worden opgehaald bij de kerk.
Meer informatie over deze dag ontvangt u volgende week in de brief
Groetjes van de Paascommissie, Corna, Bea & Nicole

Zomerfeest
Op vrijdag 12 juli komt er een zomerfeest voor alle kinderen en ouders van 17.00 –
19.30 uur
Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen om er een top feest van te maken.
Aanmelden kan bij Nicole Sassen (moeder van May)
n-rossum@hotmail.com / 06-41372061

Open dag op 20 maart
Op 20 maart jl. stond de school weer open voor nieuwe ouders. Maarten Wersch (voorzitter van de MR) en
Madelein Roskam ontvingen de ouders en vertelden over het onderwijs op onze school. Ook Nanda de Geer
van de BSO deed mee en er was een workshop Djembé georganiseerd. Het was een geanimeerde ochtend
die waarschijnlijk weer een aantal nieuwe leerlingen heeft opgeleverd. Mocht u belangstellende ouders
kennen laat ze contact opnemen met directie@rkbsantoniusdehoef.nl en er wordt z.s.m. een afspraak
gemaakt.

Bezoek van de PO-raad
Op dinsdag 19 maart kregen we weer bezoek van twee adviseurs van de
PO raad. De PO raad ondersteunt de scholen die werken met een
verbeterplan. We kregen op onze plannen en de voortgang goede feedback.
We zetten de juiste stappen op het gebied van het maken van analyses en
het pedagogisch didactisch handelen. In mei komt de PO opnieuw langs en
bereiden we het inspectie bezoek van juni verder voor.
We kunnen als team trots zijn op wat we op onze school neerzetten en dat
motiveert ons.
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