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Informatie vanuit school 

Personeel  

Helma van Hezewijk, leerkracht aan een andere school van Kans & Kleur, is enige tijd ziek geweest. 
Gelukkig gaat het weer beter met haar. De komende periode gaat zij re-integreren bij ons op de An-
toniusschool. Voor re-integratie op een andere dan haar eigen school is gekozen, omdat ze anders te 
snel haar werkzaamheden zou hervatten wat haar herstel niet ten goede zou komen. Helma zal vooral 
aanwezig zijn in groep 4-5. Daar zal ze de leerkrachten ondersteunen en individuele of kleine groep-
jes leerlingen begeleiden. We heten Helma van harte welkom. We wensen haar een goede gezondheid 
toe en een fijne tijd bij ons op de Antoniusschool. 
Sinds vorige week maandag hebben we het geluk, dat vakleerkracht bewegingsonderwijs Wouter 

Dillisse ons team een middag per week komt versterken. Wouter Dillissen werkt al een paar jaar als 
combinatiefunctionaris bij Sport Wijchen. Veel leerlingen kennen hem al van de woensdagmiddagen 
‘Pleintjessport’ die hij afgelopen najaar ook bij ons op school verzorgde. Wouter zal elke maandag-
middag samen met de eigen groepsleerkracht de gymlessen verzorgen voor groep 3 en groep 6/7. 
(Zie ook bericht hieronder.) Het plan is, dat Wouter over een tijdje op de maandagen ook naschoolse 
sport- en spelactiviteiten gaat aanbieden. Ook Wouter heten we van harte welkom en wensen we veel 
werkplezier toe bij ons op school. 

 

Wijziging rooster bewegingsonderwijs groep 6/7 en groep 3 

Tot aan de carnavalsvakantie waren de gymlessen voor groep 6/7 samengevoegd in één blokuur op 
maandagmiddag. Vanaf deze week krijgt de groep weer twee enkele gymlessen: één op maandag-
middag onder leiding van Wouter Dillisse, en één op vrijdagochtend verzorgd door Anita van Schaik. 
De gymlessen van groep 3 zijn verplaatst van de maandagochtend naar de maandagmiddag. Helpt u 
uw kind herinneren aan het meenemen van de gymspullen? 
Het nieuwe rooster is als volgt: 

 
 

Vervolg tussenopbrengsten 

In het vorige Antonieuws informeerden we u over de gemiddelde resultaten op de tussentijdse leer-
lingvolgsysteemtoetsen. We hebben de tussenopbrengsten inmiddels uitgebreid besproken met de 
MR. De aandacht ging speciaal uit naar de vraag, of er verschillen zijn tussen de combinatiegroepen 
en wat die verschillen betekenen. Samen kwamen we tot de conclusie, dat leerlingen zich in de lijn 
der verwachting ontwikkelen en dat er geen aanwijzingen zijn dat die ontwikkeling beïnvloed wordt 
door de combinatiegroep waarin ze geplaatst zijn. Al na een half jaar werken in combinatiegroepen, 
mogen we tevreden zijn met onze resultaten! 

 

GEZOCHT: VRIJWILLIGER(S) WEBSITE SCHOOL 

De Antoniusschool is naarstig op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de website van 

de school. Helaas is het nu door omstandigheden moeilijk om de website up-to-date te maken en bij 

te houden, terwijl internet juist in deze tijd een steeds belangrijker informatiebron wordt. Het is uiter-

aard ook mogelijk om de klus met twee of drie personen op te pakken.  

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen en/of zich aanmelden bij Thea Alkemade. 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 
    

1-2 
    

1-2 

    3 4/5 6/7 

            

Middag 
3 4/5 

  
5/6   

clinics 6/7 5/6 7/8 

            

Voornemen: 

Na school 

Naschoolse 

sport-/spel-

activiteit 
  



Di 10 mrt. 8.30 – 9.30 uur Spreekuur SchoolMaatschappelijk werk 

Ma 16 mrt. Screening leerlingen groep 2 Schoolverpleegkundige GGD 

Do 19 mrt. 

Kangoeroe Rekenwedstrijd 

19.30 uur. MedezeggenschapsRaad 

Di 24 mrt. Kopij Antonieuws naar antonieuws@antonius-alverna.nl 

Do 26 mrt. 

Antonieuws 10 mee 

Oudergesprekken groep 2 

Ma 30 mrt. Start thema ‘Pasen’ 

Wo 1 apr. 8.30 – 9.15 uur Spreekuur Schoolverpleegkundige 

Do 2 apr. Paasviering 

Vr 3 apr. Goede Vrijdag. Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen vrij 

Ma 6 apr. Tweede Paasdag. Vrije dag 

Wo 8 apr. Koffie-/thee-uur Combinatiegroepen 

Di 14 apr. 

8.30 – 9.30 uur Spreekuur SchoolMaatschappelijk werk 

Kopij Antonieuws naar antonieuws@antonius-alverna.nl 

20 uur. OuderRaad 

Do 16 apr. 

Verkeersexamen Theorie, Groep 7 

Antonieuws 11 mee 

Di 21 , wo 22,  

do 23 apr. 
Centrale Eindtoets groep 8 

Vr 24 apr. Koningsspelen 

Ma 27 apr. Koningsdag. Vrije dag 

Do 30 apr. Afsluiting thema Middeleeuwen 

Ma 4 t/m vr 15 mei Meivakantie en Hemelvaartvakantie 



Verkeersplan Antoniusschool 

 

Zoals eerder vermeld in het Antonieuws zijn in overleg met de Ouderraad, Medezeggen-
schapsraad, het schoolteam, Veilig Verkeer Wijchen en de gemeente plannen gemaakt om 
het verkeer (fietsers, voetgangers en auto's) direct rond school overzichtelijker en veiliger te 
maken. Omdat de school net buiten Alverna ligt komen de meeste kinderen uit het dorp op 
de fiets of lopend, maar gezien het grote buitengebied worden er ook veel kinderen met de 
auto gebracht. Voor de veligheid is het belangrijk om deze verkeersstromen te scheiden. Nu 
lopen de verschillende verkeersstromen door elkaar en zijn ze niet logisch, waardoor opstop-
pingen en irritaties onstaan en de verleiding groot is om alternatieve, onveiligere routes te 
kiezen (bijv. over parkeerplaatsen, door de fietsenstalling).  
 
De overzichtelijkheid en veiligheid kunnen we op relatief eenvoudige wijze zeer effectief ver-
groten door de oversteek te verbeteren (bijv. fietsroute doortrekken, oversteek zichtbaarder 
maken voor doorgaand verkeer) en de fietsenstalling te verplaatsen. Zie de tekening op de 
volgende bladzijde. Hierdoor onstaan veilige, logische en directe routes, waardoor verkeers-
stromen elkaar niet meer kruisen. Tevens is er dan meer ruimte voor wachtende ouders bui-
ten het schoolplein. Ook hopen we hiermee te bereiken dat kinderen zelfstandiger worden in 
het verkeer en vaker lopend of met de fiets naar school komen.  
 
Met een werkgroep hebben we kritisch naar de plannen gekeken, keuzes gemaakt en verbe-
teringen aangebracht. Tevens zijn we bezig om te kijken of subsidie aangevraagd kan wor-
den voor de uitvoering van dit plan.  
 
Nu het plan steeds meer vorm begint te krijgen leek het ons ook een goed moment om ie-
dereen op de hoogte te stellen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan zijn we bereik-
baar via mavantilburg@hotmail.com of aanstaande vrijdag 6 maart van 11.30-12.15 
uur op school.  
 
Wie wil er helpen? 

Het plan is een ouderinitiatief en het doel is om het ook zoveel mogelijk met ouderhulp uit te 
voeren, zodat we eventuele financiële middelen vooral kunnen inzetten voor de materialen/
vormgeving.  We hopen zo spoedig mogelijk al een datum te prikken om te starten (bijv. 
met het doortrekken van het fietspad naar de oversteek). Als u wilt helpen wilt u dit dan aan 
ons doorgeven via mavantilburg@hotmail.com, dan kunnen we u rechtstreeks op de hoogte 
houden van de planning.  
 
Met veilige groeten, 
Sandra Theunissen  
Marleen Arends 



De ouderraad zoekt een voorzitter en een secretaris 

 

De ouderraad van de Antoniusschool is voor het komende schooljaar op zoek naar een voorzitter en een secre-

taris. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een  penningmeester, de groepscontactouders en 

een afgevaardigde vanuit school (Goretti Bernards).  

De ouderraad coördineert een aantal klasse- en schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld Kerstmis, carnaval, school-
reisje.  
Geïnteresseerden kunnen  zich aanmelden bij Rianne Verbeeten Rianne Verbeeten 
(rianneverbeeten79@gmail.com)of Goretti Bernards (Goretti.Bernards@antonius-alverna.nl).  
 

OPBRENGST KLEDINGINZAMELING: € 819,00 !! 

 

In de carnavalsvakantie, donderdag 19 februari, hebben we met hulp van ouders en kinderen de vrachtwagen en 

aanhangwagen van Bag2School volgeladen met de vele vuilniszakken met ingeleverde kleding, tassen, laarzen/

schoenen, riemen, knuffels, lakens/dekens, lappen stof en gordijnen. Het was letterlijk aanduwen om alles mee 

te kunnen laten nemen. 

In totaal bleek dat we met elkaar 2730 kilo verzameld hebben. Voor elke ingeleverde kilo ontvangt de school € 

0,30, wat betekent dat we een bedrag van € 819,00 hebben ontvangen. 

Deze opbrengst komt ten goede aan de leerlingen op school en/of aan schoolverwante zaken. Wij willen iedereen 

hartelijk bedanken voor zijn/haar medewerking en bijdrage aan dit mooie gezamenlijke resultaat. 

En, zoals u kunt zien op de foto, het begin voor een volgende ophaalronde is alweer gemaakt. Blijft u vooral uw 

kleding en aanverwante artikelen inleveren in de kliko met het rode deksel, die in de gang van de school staat. 

Het is een gemakkelijke manier om geld in te zamelen voor de school. En iedereen die dat wil, kan hier zijn/haar 

bijdrage aan leveren. Uw familie, vrienden en kennissen mogen natuurlijk ook hun kleding op school inleveren! 

Zegt het voort! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de OR,  

Beriet Laurant 



 Bezoek aan het kasteel Wijchen 
Groep 5/6 ging naar het kasteel in Wijchen. We gingen in groep-

jes naar de auto’s, want de ouders kwamen helpen. Eerst gaf de 

mevrouw een uitleg wat we gingen doen. De klas werd een vier 

groepen gedeeld en de eerste groep moest schrijven als een 

monnik. Je moest je hobby tekenen en dat moest je inkleuren. De 

andere groep moest van de maanden een plaatje uitzoeken en die 

in de goede volgorde zetten. Je moest op de achterkant kijken 

wat voor een letter er stond en zo moest je een woord maken. De 

andere groep moest dingen uitbeelden die te maken hebben met 

de middeleeuwen. De vierde groep moest overleggen waar je je 

eigen kasteel neerzet. Een mevrouw die daar bij stond zij de 

voordelen en de nadelen bij de plek. Op het eind moesten we de 

plek aan wijzen waar het kasteel stond daarna gingen we terug 

naar school en het was heel leuk.  

 

Groeten Dewi en Olivier van Groep 5/6 


