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u
nit 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. 

u
nit 2 

Buiten alle berichten die 

jullie van de leerkrachten 

krijgen is er niet veel te melden 

over unit 2. En als we niets te 

melden hebben, doen we dat ook 

niet. 

u
nit 3 

De eindtoets zit erop. De 

eindstreep voor groep 8 is 

in zicht. Het kamp lonkt aan de 

einder. En tot slot de musical. Dan 

zit het erop. En de kinderen van 

groep 7 zijn dan ineens de oudsten 

van de school. 

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

De sportdag zit er alweer op. Maar hoe zat het ook alweer? Jarenlang 

een olympiade in Wijchen en nu? Corona was de spelbreker. Eerst kon 

het een tweetal jaren niet. En nu dan? De voorbereidingen voor zo’n 

grote happening heeft veel voeten in de aarde en toen alles echt weer 

van het slot ging, was het gewoon te laat om dit op 

gemeente niveau nog te regelen. Dus hebben wij 

zelf een sportdag georganiseerd. Iets beperkter 

qua omvang, maar daarom niet minder gemeend. 

Hebben jullie kinderen ook genoten ? 
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en jullie kregen het bij 

hoge uitzondering nog 

één keer op een briefje 

van de ouderraad !!!

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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pwiao0Qyo0y8huAlqYgNBj6VQsUJQjJFmIIXNiGHga9URU5BVFkzTk0ySDYyVk4xMVJBSllUMEJVOC4u
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/4402854535570-Absenties-via-Parro
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Hoi allemaal. 

 

Ik ben Desiré van Rossum en via deze weg wil ik graag aan jullie 

toelichten waarom ik me verkiesbaar wil stellen voor de oudergeleding 

van de MR op de Antoniusschool. 

Onze drie kinderen; Quin (groep 8), Senna (groep 6) en Jip (groep 2) 

ziKen sinds vorig schooljaar (ivm onze verhuizing) op de 

Antoniusschool en zijn toenterLjd ontzeKend fijn verwelkomd op 

school. Ze voelden zich meteen welkom en dat zegt iets over de fijne 

sfeer die zij ervaren op school. 

Vanuit mijn eigen ervaring in het onderwijs weet ik dat een gedegen 

visie en schoolbeleid helpend kunnen zijn om in de basis een school goed draaiende te houden. Daar 

lever ik graag een bijdrage aan via de MR. Een aantal jaar terug heb ik mijn universitaire master 

onderwijswetenschappen behaald en deze kennis kan ik meenemen als het gaat om de beleidsmaLge 

keuzes die er gemaakt moeten worden op een school. Daarnaast heb ik zelf meerdere jaren ervaring 

als zowel leerkracht als intern begeleider in het basisonderwijs, ervaring die tevens goed van pas kan 

komen. Ik hoop dan ook dat ik, door me verkiesbaar te stellen, een kans krijg om deze rol voor de 

komende periode invulling te geven.

Voor de verkiezing voor een 

nieuw lid vanuit de ouders in 

de MR stellen de hier twee 

kandidaten zich voor. 

Via deze link kan je (vóór 17 

mei) je stem uitbrengen via 

deze link: 

https://forms.office.com/r/D9PFNdLWYs

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FD9PFNdLWYs&data=05%7C01%7CRene.van.Eijk%40kansenkleur.nl%7Ce91c5d5925fb40d8daab08da22098ae7%7Cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7C0%7C0%7C637859721627234582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BfK2z3Wjd12AtSXi3vCO6VWiD8n6V%2B9yOkNv6WYOvO4%3D&reserved=0
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Hallo kinderen en ouders van de Antonius school.

 

We zijn blij om iedereen weer uit te mogen nodigen mee te doen aan de avondvierdaagse.

Deze zal dit jaar van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni gehouden worden.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn:

# 5 kilometer

# 7.5 kilometer

# 12.5 kilometer

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 6 euro per kind, met medaille en diploma.

Hiervan is 1euro voor versnaperingen bij het standje van de school en 5 euro voor de wandelsportvereniging.

Je kunt er ook voor kiezen om geen medaille te ontvangen, dan gaat er een euro vanaf.

 

De ouders die meelopen betalen 5 euro, waarvan ook 1 euro voor koffie/thee onderweg is voor alle dagen.

Er is nadrukkelijk gevraagd vanuit de wandelsportvereniging om ook als ouders/begeleiding te betalen (dit gebeurt namelijk 

niet altijd) omdat ook zij steeds meer met verplichte kosten te maken krijgen.(denk aan bv. EHBO, muziek, 

veiligheidsmaatregelen)

 

We zullen dinsdag 17 mei een inschrijftafel bij school zetten waar je op die dag de briefjes en het inschrijfgeld in kunt leveren 

(vanaf 13.30u)

Maar jullie kunnen jezelf natuurlijk ook inschrijven om 14.00u als de school uit is.

Je krijgt van ons dan meteen het boekje en de knipkaart.

We hebben ervoor gekozen om de medaille bij de Posthoorn in de Arcus op te halen op vrijdag, omdat een apart standje van 

de school op het arcusplein weer om extra ouderhulp vroeg en we deze al hard genoeg nodig hebben voor het bemannen van 

het standje onderweg.

 

We hopen dit jaar weer met een flink aantal sportieve kinderen en hun ouders/begeleiders de Antoniusschool uit Alverna te 

mogen vertegenwoordigen!!!

We hebben er zin in! Jullie ook?

Vergeet je niet in te schrijven, zet 17 mei in je agenda 👍 👍 👍 🏅 .

 

Groetjes Judith en Bianca
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Schrijf je nu in voor de Alverneese Doe Dagen 

2022 

  

Klaar voor de start? Af! 

  

De inschrijvingen voor de Alverneese Doe Dagen 

2022 zijn geopend! Ook deze zomer, en wel van 

maandag 22 t/m donderdag 25 augustus, 

organiseren we weer de leukste 

kindervakantieweek op Alverna. 

  

Alle Alverneese jeugd uit groep 1 t/m 8 is welkom om deel te nemen. Ook zijn de groene 

bandana’s (de brugklassers van dit schooljaar) weer van harte welkom voor een speciaal 

programma. De Doe Dagen kunnen natuurlijk niet bestaan zonder de leiding (jeugd vanaf 

de tweede klas) en ouderhulp, dus ook zij kunnen zich aanmelden via de website. 

  

En in 2022 is terug van weggeweest: de bonte avond! Na drie jaar hopen we op de 

donderdagavond vanaf 17:30 uur weer heel Alverna te mogen verwelkomen op het terrein 

aan de Geitweg. Daar staat jullie een mooie afsluiting van een nog mooiere week te 

wachten. 

  

Over het thema zeggen we, zoals gebruikelijk, nog niet zo veel. Maar geen zorgen, we laten 

het jullie weten als je met de warming-up kunt beginnen! Hou hiervoor zeker onze 

Facebookpagina (facebook.com/AlverneeseDoeDagenFB) in de gaten. 

  

Groetjes van de werkgroep Alverneese Doe Dagen! 

  

Bianca, Famke, Harry, Henk, Karin, Maarten, Michelle, Michiel, Myrna, Paul, Sandra, Sten en Twan
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REKENEN

Maak een TEL-wandeling: wandel en tel! Steeds als je de 

bocht om gaat, kies je een andere tel-opdracht:

• Tel om de beurt: jij even, de ander oneven.

• Tel terug vanaf 100.

• Tel in het Engels.

• Tel en zeg steeds de derde tel hardop: 1-2-3-4-5-6 en

zo verder.

• Tel er steeds 4 bij: 1 (+ 4 =) 5 (+ 4 = ) 9 (+ 4 =) 13 en

zo verder.

• Tel in je hoofd. Op welk getal kom je uit bij de volgende

bocht?

1 2

TIP

Kies een supermœilijk

woord en stop dat in  

je dictee!

SPELLING

Maak een dictee van drie zinnen. 

Gebruik in elke zin minstens één 

spellingwoord dat jij pas geleerd hebt. 

Neem het dictee af bij papa, mama, opa 

of oma, of bij alle vier, en kijk het na. 

Hebben ze een fout? Dan moeten ze je 

trakteren op een ijsje!

TAAL

Maak een meivakantie-alfabet. Zet alle 

letters van het alfabet onder elkaar. 

Schrijf bij elke letter een woord. Het 

moet een woord zijn dat met de 

vakantie te maken heeft. Bijvoorbeeld 

een plaats, een naam, iets wat je at, 

iets wat je zag. Als je niets weet bij 

een letter, mag je een kruisje zetten. 

Maar let op: dat mag maar vijf keer. 

A – Amsterdam

B – bos

C – cavia

D – donut 

3

LEZEN

Lees een boek. 

Voer de opdrachten uit.

Lees één 
bladzijde 
hardop voor.

Zoek nog een 
boek op van 
de schrijver.

Tip het boek 
aan iemand.

Lees één 
bladzijde 
in bed.

Geef het 
boek sterren:

Lees één 
bladzijde 
op de wc.

Lees één 
bladzijde 
terwijl je 
ondersteboven 
hangt.

Kies een mooie 
zin uit het boek 
en app die aan 
iemand. Vertel 
er niets bij.

Schrijf de titel 
van het boek 
met stoepkrijt 
op de stoep. 

4
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agenda mei  

t/m 6     vakantie 

17     inschrijven avondvierdaagse  

18     groep 1 vrij 

18     medezeggenschapsraad  

16 - 20    inloopweek tussen twee uur 🕑  en 🕝  half drie 

23 - 25    kamp groep 8 

26 en 27   hemelvaart vakantie  

10 juni    antonieuws mei/juni 

      vanwege de vakanties en vrije dagen verschijnt het     

    Antonieuws nog twee keer: eentje medio juni en eentje     

  aan het begin van de zomervakantie. 

Plannen zijn in de 

maak voor Halloween 

op Alverna. Zetten jullie zaterdag 29 

Oktober in de agenda ? Voor verdere 

informatie volg ons op Instagram 

halloweenopalverna , binnenkort ook 

op Facebook! 

 

Groetjes,

Karin, Amy , Anne, Pierre en Ellen 

🎃
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