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unit 1 

De unit stroomt langzaam 
vol en dat is mooi. Zijn er 

nog kinderen die binnenkort 4 jaar 
worden dan willen we dat graag 
minimaal een half jaar van te voren 
weten, zodat we rekening kunnen 
houden met de planning. 

unit 2 

het tussentijdse vertrek van 
Ineke was onverwacht. Het 

feit dat Toon zo kan inspringen is 
voor de school en Toon een groot 
voordeel. Toon heeft een schat aan 
ervaring en kan zo vanuit die rol 
echt bijdragen aan ons onderwijs. 
In een tijd dat personeel zo schaars 
is, is deze oplossing mooi. Ook 
nemen we in deze unit afscheid van 
de invallers. Zij hebben mooi en 
goed werk verricht en daar zijn we 
dankbaar voor. 

unit 3 

De adviezen zijn gegeven en 
nu op naar de eindtoets. Die 

gloort al komende maand. We zijn 
al aan het nadenken over de 
periode van na de meivakantie met 
kamp en musical.  

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

Het Antonieuws verschijnt aan het 

eind van de maand op vrijdag. 

Soms zal de brief vol informatie 

staan die je al min of meer kent en 

soms zal het nieuwe informatie zijn. 

We zijn dit jaar op zoek naar een nieuwe methode voor 

wereldverkenning. Op dit moment zijn er nog maar twee methodes in 

de race. De ene hebben we al uitgeprobeerd en met de tweede gaan 

we binnenkort een probeerperiode doen. Aan het eind van het jaar 

hakken we de knoop door zodat we alle materialen voor de start van 

het nieuwe schooljaar binnen hebben. De methodes waar het om draait 

zijn Blink (die zijn we nu aan het uitproberen) en Faqta.  

Natuurlijk gaan we als we de keuze hebben gemaakt goed kijken hoe 

we alles kunnen gebruiken in onze school. 



Antonius maart 2022

2

Parro en absentie  

Is het al opgevallen dat er in Parro 
een nieuw menu voor ziek- en 
afwezig melden aanwezig is? Via het 
hoofdscherm 'groepen' druk je 
eenvoudig op het menu 'Absenties'. 
Hier kan je verschillende meldingen 
aanmaken. Zie afbeelding. 

Voor ouders betekent dit, dat je 
vanaf heden alle ziek- afwezig 
meldingen via dit menu aan ons kunt 
doorgeven. 

Voor vragen en meer informatie kan 
je terecht op de website van Parro of 
bij Jolanda (de administratie.) 

Koningsdag 27 april 2022 

Na een succesvolle koninklijke foto-
speurtocht vorig jaar willen we jullie ook in 
2022 uitnodigen om koninklijke stappen te 
zetten tijdens een oranje-speurtocht. 

De route kan op 27 april tussen 10-16 uur 
worden gelopen. 

Willen jullie meedoen? Laat het ons weten voor 11 april via 
onderstaande link. Geef je op als gezin en wij zorgen dat de route 
en een goodie-bag voor 27 april in jullie bezit zijn. 

forms.office.com/Pages...JVOC4u 

Een koninklijke groet, 

Het Oranjecomité. 

Hij stond hier vorige maand ook: 
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. Bijvoorbeeld voor een leuk Paasfeest.

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/4402854535570-Absenties-via-Parro
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pwiao0Qyo0y8huAlqYgNBj6VQsUJQjJFmIIXNiGHga9URU5BVFkzTk0ySDYyVk4xMVJBSllUMEJVOC4u
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Euh zakgeld, hoe doe ik dat? 

Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken met betrekking tot het doen van 

kleine en grotere aankopen leer je om met geld om te gaan. Zo is het krijgen van zakgeld een goed middel 

om hiermee te kunnen oefenen. 

Wie al vanaf kinds af aan vaardigheden krijgt aangeleerd om bewust en verstandig met geld om te gaan zal 

dit op later leeftijd ook beter kunnen. 

Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal. Hoe vaak geef jij wat extra’s? Maak je afspraken met je 

kind? En wat als er even niet voldoende geld is om het zakgeld te geven? 

In de strijd tegen armoede- en schuldproblematiek, is het belangrijk een nieuwe generatie weerbaar en 

bewust te maken van financiële verantwoordelijkheden. Wie al van kinds af aan vaardigheden krijgt 

aangeleerd om bewust en verstandig met geld om te gaan zal dit op later leeftijd ook beter kunnen. 

De gemeente Wijchen heeft daarom het initiatief genomen om het Zakgeldproject aan te bieden. Met dit 

project kunnen kinderen en ouders van elkaar leren hoe je met zakgeld om kan gaan. 

Hoe pakken we het aan? 

We zorgen 26 weken lang voor zakgeld voor alle deelnemende kinderen van 6-12 jaar.  

Per groep zitten er maximaal 10 ouders. 

★ • De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag. 

★ • Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk 

★ en is bedoeld om te leren. 

★ • Er zijn 8-10 coachingsbijeenkomsten voor ouders, 

★ waarvan 5 met de kinderen. 

★ Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 

★ We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bijaan het voorkomen van financiële problemen van 

kinderen en jongeren. 

Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij Evy van Hemmen, gemeente Druten, via 

e.van.hemmen@drutenwijchen.nl. Wil je er eerst nog wat meer over lezen, dan kun je bij haar een flyer 

opvragen. 
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agenda april  

6      groep 1 vrij 

14     paasbrunch 

14     ouderrraad 

18     tweede paasdag 

20     groep 1 vrij 

20/21    eindtoets groep 8 

22     sportolympiade en start meivakantie  

22     antonieuws april 

23 - 6 mei  meivakantie 
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