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unit 1 

Denise komt terug op de 
Antoniusschool en begint na 

de Carnaval in unit 1. In februari 
hebben wij de vacature ruimte 
tijdelijk opgelost. Daarvoor komt 
Toos. Tegelijkertijd gaat Madeleine 
iets meer werken. 

unit 2 

Ingrid start weer volledig in 
februari. Tegelijkertijd duurt 

het herstel van Ineke wat langer 
dan gehoopt,  waardoor we in 
februari toch een invaller hebben in 
deze unit: Iris. 

unit 3 

Anita is voorlopig 
uitgeschakeld. Dat betekent 

dat we op maandag en dinsdag 
een invaller hebben in de persoon 
van Sven. 

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

2022    🦠 

De school is weer begonnen. Geen nieuw schooljaar, maar het voelt 

wel als een nieuwe start. Ook deze maanden zullen we het tegen 

gaan komen: steeds nieuwe regels en afspraken rondom Covid 19. 

Omnikron is de variant die ons nu in de greep heeft. Veel 

besmettingen, maar gelukkig een minder ernstig ziekteverloop voor 

zover wij nu weten. Vandaar de versoepeling bij quarantaine. De 

nieuwe beslisboom is er nog niet, anders had hij bij dit Antonieuws 

gezeten. 
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juf meester meneer 

Op elke school is het anders. Overal 
in het land is het verschillend. Als 23 
jarige was ik meneer van Eijk. Nu 
bijna 45 jaar later op de 
Antoniusschool ben ik meneer Rene. 
Ik ben meester Rene geweest, 
bovenmeester, directeur Rene en op 
een enkele school ook gewoon 
René. 

Het maakt eigenlijk niet uit zolang er 
maar respect voor elkaar is.  

Voor kinderen is het juf of meester 
en hier ben ik meneer. In mijn 
brieven en nieuwsbrieven naar jullie 
toe noem ik iedereen bij hun 
voornaam. Dus geen ‘juf’ of 
‘meester’. Die titels zijn er voor de 
kinderen. 

eerste indrukken 
Deze week was eigenlijk mijn tweede echte werkweek op de 

Antoniusschool. Ik vind er mijn weg met dank aan iedereen die 

heel behulpzaam is. Ik proef een veilige schoolomgeving en 

kinderen die met plezier naar school gaan. In de gesprekken 

maak ik kennis met betrokken teamleden.  

Ik ben van plan om maandelijks een nieuwsbrief te maken die 

aan het eind van de maand verschijnt. Dit is de eerste. Soms zal 

de brief vol informatie staan die je al min of meer kent en soms 

zal het nieuwe informatie zijn.  

Simone wilde het Antonieuws minder laten verschijnen. Ik kies 

ervoor om dat naast alle informatie één keer per maand te doen. 

en zeker niet onbelangrijk… 

Willemijn is weg en ik leidt de school nu. Doel is om de school 
straks achter te laten met een stabiele nieuwe teamleider die voor 
de Antonius en de kinderen gaat. Tot dat moment ben ik er. Ik 
geef leiding en neem leiding waar dat nodig is.  

Anita is ook buiten beeld. In unit 3 konden jullie al lezen hoe we 
dat opvangen. Anita is ook belangrijk voor de doorgaande lijn 
met haar IB taken. 

Madeleine neemt met al haar ervaring en kennis die rol over. 
Omdat dat voor haar voor het eerst is, zullen Madeleine en ik 
daarin nauw samenwerken.

voor  
zicht 

en overzicht 
op 

ontwikkeling  
en onderwijs 
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agenda februari  

2  groep 1 vrij 

8 adviesgesprekken groep 8 

10 studiedag  

 alle kinderen vrij 

11 rapport mee 

14-18 oudergesprekken 

16 groep 1 vrij 

21-24 inloopweek tussen 14.00 en 14.30  

 als de corona regels het toestaan 

25 Carnaval  

 kinderen vrij om 12 uur

28 januari  

warme mutsendag 
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