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unit 1 

Denise start na de vakantie 
in unit 1. De afgelopen 

maand heeft Toos haar meer dan 
uitstekend vervangen en daar zijn 
we heel blij mee. Natuurlijk zijn we 
nog blijer dat unit 1 vanaf maart 
weer helemaal bemenst is. 

unit 2 

We hebben hier te maken 
met veel ziekte. Zowel 

kinderen als leerkrachten. Dat is 
een zorg. Hopelijk gaat het voorjaar 
meer zon en meer gezondheid 
opleveren. 

unit 3 

De adviezen zijn gegeven en 
nu op naar de eindtoets.  

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

corona    🦠 

Het waren de afgelopen maanden tropenmaanden voor iedereen en 
dat terwijl de winter in het land was. Corona en de maatregelen om 
alles een beetje in toom te houden trekken een zware wissel op ons 
allemaal. Gelukkig gaat het beter doordat de nieuwste vriant minder 
ziekmakend is en gaan de regels in ieder geval tijdelijk voorlopig voor 
een groot deel de kast in. Dat betekent dat we de oudergesprekken 
gelukkig op school kunnen houden. Ook de mondkapjes in school zijn 
na de vakantie verleden tijd. En in de tweede week na de vakantie 
houden als vanouds een inloopweek. Ouders mogen weer op het plein 
komen en kinderen mogen zelfstandig naar binnen. Er staat in principe 
altijd een leerkracht van de unit bij de deur om de kinderen op te 
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studiedag 

10 februari hadden we 
een studiedag. Waarover hebben we 
het gehad? Bij unit onderwijs is het 
belangrijk dat we bij zo’n grote 
groep kinderen iedereen bij de les 
kunnen houden. Maar om ze bij de 
les te houden zullen we ook moeten 
weten waar we de kinderen in 
moeten onderwijzen. Sinds jaar en 
dag is het van groot belang dat we 
weten wt de kinderen wel beheersen 
en wat ze vervolgens moeten gaan 
leren. Daarvoor nemen we toetsen 
af. Dat is geen simpel ‘hoeveel heb 
je er goed’, maar vooral wat heeft dit 
specifieke kind nodig met deze 
uitkomst. Meer dan ooit analyseren 
we de opbrengsten van de toetsen 
om daar een goed onderwijsaanbod 
op te kunnen geven. Het 
programma FOCUS PO levert ons 
een schat aan gegevens. Hoe daar 
op een effectieve manier mee om te 
gaan was de uitdaging voor de 
ochtend.  

In de middag hebben we ons bezig 
gehouden met de mogelijkheden 
van Gynzy. Dit leer(hulp)middel heeft 
ons in corona tijd al veel gebracht. 
Nu staan we op het punt het nog 
meer te integreren in onze 
dagelijkse onderwijspraktijk. Ons 
UNIT onderwijs zorgt voor meer 
zelfstandigheid bij kinderen en daar 
hoort een andere manier van leren 
en verwerken bij. 

vangen en eventueel een boodschap in ontvangst te nemen. Ook 
in de unit is een leerkracht om de binnengekomen leerlingen op 
te vangen en aan het werk te zetten. 

het schoolplein  

D e winter loopt op zijn eind en het plein gaat nog verder 
ingericht worden. Daar gaan we mee aan de slag. De 
grote klimboom(stam) moet een volwaardig klimobject 

zijn. Daarvoor zijn een paar aanpassingen nodig. We hebben ons 
te houden aan de wet en regelgeving dus daar gaan we met het 
totale ontwerp mee aan de slag. Zo krijgen we in het voorjaar het 
groene schoolplein wat de bedoeling was.

voor niets gaat de zon op maar de rest 

kost 💰. Zonder jullie bijdrage 

kunnen we minder doen dan we willen 
op school. Vandaar deze oproep als je 
nog niet hebt betaald: het is niet voor 

ons maar voor jullie kinderen. 

De ouderbijdrage is niet verplicht maar 
wel hard nodig.
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de verwachte toe te 
nemen drukte op de 

Heumenseweg heeft onze 
aandacht

agenda maart  

eerste week  vakantie  

7 - 11    10 minuten gesprekken  

9      groep 1 vrij  

14 - 18    inloopweek tussen 🕑  twee uur en 🕝  half drie 

16     schoolfotograaf 

23     groep 1 vrij

E r is een leuke inzending binnengekomen van een gezin op de Antoniusschool 

naar aanleiding van de Warme MutsenDag! Dit gezin heeft een coole Lekker 

Anders Dag muts gewonnen.
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Opa en Oma Ophaalweek 

Hallo allemaal,  

Iedereen weet hoe leuk het is als Opa en Oma de kinderen af en toe 
komen ophalen! Omdat het zo leuk is zetten we ze even in het zonnetje 
van 14 t/m 18 maart tijdens de Opa en Oma Ophaalweek! Dat is toch heel 
leuk en anders!  

We nodigen IEDEREEN uit om in die week minstens één keertje anders van 
school naar huis te gaan, samen met Opa en Oma! Uiteraard dragen jullie 
iets van oranje die dag. Je zult zien: alles voelt anders, op jullie Lekker 
Anders Dag! 

We maken er een extra feestje van die week: meld je aan via 
www.lekkerandersdag.nl en laat ons weten wanneer Opa en/of Oma erbij 
zijn en maak zo kans op een lekkere prijs.  
 
Ben je nog geen Lekker Anders Dag lid, meld je dan snel aan via meedoen 
op onze website.  

Groeten van Het Lekker Anders Dag Team

en ze zijn natuurlijk ook 
van harte welkom bij de 

inloop die week

wijzigingen die niet in de schoolgids staan: 

✦ anti pest coördinator is Madeleine Dinissen 

✦ vertrouwenspersoon is Jeroen Verhoeven 

✦ intern begeleider is Madeleine Dinissen

🎭🎺🎉 fijne dagen

http://www.lekkerandersdag.nl

	unit 1
	unit 2
	unit 3
	corona    🦠
	studiedag
	het schoolplein
	Opa en Oma Ophaalweek

