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De vakantie is weer voorbij en hopelijk heeft u allemaal genoten van een fijne vakantie. Aanstaande
maandag 3 september begint het nieuwe schooljaar weer. De afgelopen dagen zijn de leerkrachten
al op school geweest om alles voor te bereiden. We zijn er weer helemaal klaar voor en hebben er
zin in! We verwelkomen ook een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school; Lynn, Nikan, Daniya,
Linn, Rik, Levi, Coen, Siem, Sofia, Wik, Elise, Esmee en Noor. Wij wensen hen heel veel plezier op
onze school.
Juf Annabel
Juf Annabel is in de vakantie gevallen en heeft daarbij twee ribben, twee ruggenwervels en haar pols
gebroken. Wij zijn hier natuurlijk erg van geschrokken. Juf Annabel komt deze week weer naar
Nederland, maar zal voorlopig tijd nodig hebben om te herstellen. Hoe lang dat gaat duren weten
we nu nog niet. We hopen dat ze niet al te lang pijn zal houden. Voor de maand september hebben
wij een invaller gevonden, Juf Irma. Zij is bekend binnen de stichting.

Juf Irma stelt zich hieronder even voor:
Dag allemaal! Mijn naam is Irma Wiegmans, ik ben 45 jaar oud en woon met man en
twee kinderen aan de Spiegelplas in Nederhorst den Berg. Ik zal in de maand
september lesgeven aan de kinderen van groep 6. De afgelopen 13 jaar heb ik
gewerkt op de Jozefschool in Nederhorst den Berg en per 1 oktober 2018 ga ik
beginnen aan een nieuw avontuur bij een andere organisatie.
Ik heb enkele jaren geleden de Master SEN afgerond, heb Cambridge Engels gedaan
(FCE) en ben ik opgeleid tot Kanjertrainer. Binnen de Jozefschool heb ik de functies
vervuld van IPC-coördinator, Language Coördinator en Schoolopleider. In mijn😊
vrije
tijd doe ik aan watersporten en tennissen en ik hou erg van lezen en lekker eten . Ik heb er erg
veel zin in! Hartelijke groet en tot ziens op de Antoniusschool! Juf Irma
Juf Jeannette
Juf Carole heeft het komende jaar op woensdag vrij. Juf Jeannette is op die dag het
aanspreekpunt als er dringende zaken zijn. De eerste woensdag zijn ze er samen.

Leesfoto
Voor de vakantie vroegen we jullie om een foto te maken van een bijzondere plek
waar jullie lekker aan het lezen zijn. We willen graag de gangen volhangen met deze
foto’s. Vergeet ze morgen niet mee te nemen naar school!
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Gym
Juf Anouska zal op maandag en vrijdag de gymlessen verzorgen voor de goepen 3 t/m 8. Het dragen
van sieraden mag niet tijdens de gymlessen en we willen graag dat de haren vast zijn. Ook morgen
zal er gewoon worden gegymd, dus denk aan de gymspullen. Groep 3 kan vanaf 8.15 uur de
kleedkamer in.
Luizenpluizen
Na iedere vakantie worden alle kinderen altijd nagekeken op luizen. Wij willen dat vanaf dit
schooljaar anders organiseren. Juf Anita is coördinator Luizenpluizen. Zij zal het aanspreekpunt voor
de luizenpluizers zijn. Wij zijn op zoek naar 10 ouders die steeds op de maandag na iedere vakantie
kunnen pluizen. Deze groep pluist dan steeds in een keer alle klassen achter elkaar. U kunt zich
hiervoor opgeven in de Parro. Daarnaast is het belangrijk om dit thuis ook regelmatig doen. Dan
houden we deze ongenode gasten buiten de schooldeuren.
Gezonde school
Wij willen graag een gezonde omgeving voor onze leerlingen, leerkrachten en ouders. Daar kunt u
ons bij helpen. Het schoolplein is vanaf dit schooljaar rookvrij. Ook als u buiten de hekken staat te
wachten, willen wij u vragen niet in het zicht van de leerlingen te roken.
Daarnaast is gezonde voeding ook belangrijk. Wij stimuleren de leerlingen om fruit of groente te
eten als tussendoortje. Liever water of melk te drinken, dan limonade op pakjes sap. De lunch mag
best gevarieerd zijn, denk eens aan een volkoren wrap of een bruin broodje gezond en een stukje
kommekommer of snacktomaatje. Wij vinden het natuurlijk heel leuk als de leerlingen trakteren
wanneer ze jarig zijn. Probeer ook hier te denken aan gezonde traktaties.
Informatie-avonden
Wij nodigen U uit voor de informatieavond van de groep(en) van uw kind(eren). De data en tijden
vindt u ook in de Parro, waar u kunt aangeven of u aanwezig bent.
Op deze avond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken binnen de groep, de afspraken, en
wat er in de groepen wordt aangeboden. U leert daarbij ook de leerkrachten wat beter kennen.
Kortom zaken waar u het komend schooljaar veel profijt van zult hebben. Vanzelfsprekend krijgt u
gelegenheid voor het stellen van vragen.
Data en tijden:
11-9 Start
19.00 uur groep 4/5, groep 6
20.00 groep 4, groepen 7
12-9 Start
19:00 uur groep 1/2 Frida/Dominique
20.00 uur groep 3, groep 5
17-9 Start
19.00 uur groep 1/2 Mirjam Songul, groep 8
20.00 uur groep 1/2 Annie/Els
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Leerplicht en verlof
De vakantie is weer voorbij en ook dan is de leerplichtambtenaar extra alert op verzuim. U mag uw
kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de
Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie?
Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. U
vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie
gaat doen. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’
vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur
beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de
leerplichtambtenaar.
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
• U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
• Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
• Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
• Vrij voor bijzondere omstandigheden
• U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij
belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als
het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft.
Koffie ochtend
Na het wegbrengen van uw kind maandag om 8.30 uur nodigen we u traditiegetrouw uit om, onder
het genot van een kopje koffie/thee, een fijne start van het schooljaar als ouders te maken. Indien
het weer het toelaat ontmoeten we u graag op het schoolplein, anders in de binnenruimte.
Woensdag gelijke tijden
Wij herinneren u eraan dat alle leerlingen op woensdag om 12.30 uur uit zijn.

Wij wensen iedereen nog een heerlijke zondagavond toe en zien jullie graag morgen weer op
school.
Met vriendelijke groeten,
namens het team,
Carole van Zuilen
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