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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 

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. 

unit 3 

De eindtoets zit erop. De 
eindstreep voor groep 8 is in 

zicht. Het kamp is achter de rug 
met een behoorlijk vervelend 
ongeluk op de eerste avond. 
Gelukkig gaat het langzamerhand 
beter met Siem. En tot slot heeft 
komt op 13 juli de musical. Flink 
oefenen en fijn genieten. Het is een 
intensief traject waar hulp altijd 
meer dan welkom is. Meld je aan 
bij Jeroen.

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

Toen de Antonius een aantal jaren geleden in leerlingaantal 

achteruit begon te lopen, was goede raad duur. Hoe lossen we dat 

probleem nou goed op? 

Een mogelijkheid was om over te stappen naar een andere vorm van 

onderwijs. Dat leek een mooi 💡  idee. Toch kiezen we daar komend 

schooljaar niet helemaal voor. We gaan werken met combinatie 

groepen. Dat betekent dat er volgensd schooljaar geen drie maar 

VIER groepen zijn. Op de volgende pagina staat de groepsverdeling.  

Jullie zijn door de MR ook gevraagd om je mening te geven om alle 

groepen dezelfde lestijden te geven. Er was een kleine meerderheid 

die het zo wilde houden. Toch heeft de MR geadviseerd om deze 

verandering door te voeren. Dat lag ook aan het feit dat we naar vier 

groepen gaan, waardoor de groepen beduidend kleiner zijn.  

Is unit onderwijs dan van de baan? Dat is ook niet waar. Maar hoe het 

onderwijs er op de Antonius uit moet zien is een samenspel van 

ouders en team. Dat staat erg hoog op onze lijst voor komend 

schooljaar: samen met jullie werken aan een toekomst bestendige 

mooie Antonius voor alle kinderen op Alverna 
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o ja…. 

en we hebben natuurlijk ook gelopen 🚶🚶🚶

tijdens de avondvierdaagse 
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directeur  

De directeur ging weg en er kwam 
maar geen nieuwe. Hoe zit dat toch? 

We zijn eerst op zoek gegaan naar 
een teamleider en toen dat niet 
direct goed lukte was dat niet leuk. 

Inmiddels zoeken we verder en nu 
weer naar een directeur want elke 
school heeft een directeur nodig. 

De advertentie is er en de eerste 
gesprekken komen nog deze maand. 
Het zal waarschijnlijk niet allemaal 
geregeld zijn voordat het nieuwe 
schooljaar begint.  

Maar niet getreurd: ik blijf totdat er 
een nieuwe directeur is. 

Rene

GROEPEN 2022 - 2023 

Na een aantal jaren met ‘units’ te hebben gewerkt, zijn er het 
komend jaar gewoon combinatie groepen. Niet dat unit onderwijs  
helemaal verdwijnt, maar we gaan het komend jaar samen met 
jullie wel kijken welke vorm van onderwijs het meest geschikt is 
voor de kinderen op Alverna. Dat stond ook al op de vorige 
pagina maar ik wilde het toch nog even benadrukken. 

groep 1/2 Madeleine en Ingrid 

groep 3/4 Denise 

groep 5/6 Roel en Carolien  

groep 7/8 Jeroen, Agnes en Anita 

ik blijf het herhalen: 

voor niets gaat de zon ☀ op maar de rest kost   💶 geld 

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. 

We hebben nog te weinig binnen om te kunnen wat we willen.  

Alles kost geld: het schoolreisje, Sinterklaas, 🎄  Kerst en Carnaval 🎊  

Dus als je nog niet betaald hebt en je wilt dat de ouderraad er voor jullie 
kinderen kan zijn, doe het dan alsnog. 

De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel hard nodig voor leuke activiteiten  
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Nieuw lid vanuit de ouders voor het komend schooljaar in de MR 
en de GMR. 

We zijn blij Desiré van Rossum te mogen verwelkomen als nieuw lid van de MR. Ze is door 

een meerderheid van de ouders verkozen na de stemming die heeft plaatsgevonden. We 

willen Mayke Boschman, onze tweede kandidaat, hartelijk bedanken voor haar 

belangstelling en motivatie om ook lid te worden van de MR. Beide kandidaten waren 

natuurlijk geschikt voor de functie. De stemming heeft uitsluitsel gegeven. 

We nemen dan afscheid van Milou Vermeulen, die de afgelopen 4 jaar lid is geweest van 

de MR. Zij wil graag onze school gaan vertegenwoordigen in de GMR van de Stichting. De 

vertegenwoordiging daar is zo geregeld dat steeds een lid van het team en een lid vanuit 

de ouders elkaar om de 3 jaar afwisselen. Er gaan stemmen op binnen de GMR om de 

afvaardiging helemaal anders te gaan regelen maar voorlopig blijft het nog zo en is er nu 

weer een vacature voor een ouder om de Antoniusschool de komende 3 jaar te 

vertegenwoordigen in de GMR. Je neemt deel aan ongeveer 6 vergaderingen per jaar en 

praat dus mee over visie en beleid van de hele stichting Kans en Kleur. Je koppelt de 

belangrijke zaken terug naar de MR van de school. Daarnaast neem je deel aan een 

werkgroep van de GMR, waarvoor je nog een extra overlegmoment zal hebben.  Mocht 

ook een andere ouder geïnteresseerd zijn in deze vrijwilligersfunctie dan kan je dat melden 

vóór 20 juni via Parro of via de mail bij Agnes van loon, agnes.van.loon@kansenkleur.nl   

Bij meerdere belangstellenden organiseren we ook weer een stemming onder de ouders. 

vakantierooster
herfst  24 okt. - 28 okt.

kerst  23 dec. - 6 jan.

voorjaar  20 feb. - 24 feb.

pasen  7 apr. - 11 apr.

koningsdag in mei vakantie 

mei  24 apr. -  5 mei

hemelvaart 17 mei  19 mei

pinksteren  29 mei   

zomer 14 jul. - 25 aug.

studiedagen

19 september 

6 december 

De andere studiedagen zijn aan 
vakanties geplakt

mailto:agnes.van.loon@kansenkleur.nl
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agenda juni/juli  

juni 

15     studiedag over rekenen en sociaal emotionele vorming 

      kinderen zijn vrij 

16     ouderraad  

22     medezeggenschapsraad  

29     groep 1 vrij    

juli 

1      rapport  

13     groep 1 vrij 

      musical groep 8 

14     laatste schooldag en vakantie begint 🏕🏖  

15     antonieuws juli 

    

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 

🎃

7 juli open dag bso van 16.00 tot 18.00 uur

Even voorstellen… 
Ik ben Sanne Roberts, schoolmaatschappelijk werker 

verbonden aan het sociaal 
wijkteam in Wijchen. Vanaf 
heden heb ik de taken van 
Josien Kersten overgenomen. 
Dit schooljaar ben ik nog 
aanwezig op de 
Antoniusschool op 27 juni en 
11 juli van 9.00 tot 10.00 uur, 
in de ruimte naast Unit 1/2/3. 
Jullie zijn welkom om zonder 
afspraak binnen te lopen voor 
informatie/advies, of maak een 
afspraak via de intern 
begeleider. 
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Beste Lekker Anders Dag-fan, 

De zomervakantie is al in zicht! 
Extra reden om je dagelijkse tocht naar school nog net even bijzonder te maken. Daarom 
nodigen wij IEDEREEN uit om mee te doen aan de Oranje=Lekker Anders Dag Week van 20 t/m 
24 juni! 
Wij roepen alle gezinnen op om die week minstens één Lekker Anders Dag in te plannen. Je 
bepaalt helemaal zelf: welke dag wordt ’t voor jou en je kind(eren)? En hoe maken jullie ‘m 
bijzonder? We zijn benieuwd! Kijk op onze website voor inspiratie! 
Ga jij de uitdaging aan? Meld je dan nu aan via hier of via onze website www.lekkerandersdag.nl 
voor de Oranje = Lekker Anders Dag Week!   
Leuk, af en toe Lekker Anders naar school! 
Maar: waarom doen we dat ook alweer? 
  

• Af en toe lekker anders: doorbreek je sleur en hou ‘t bijzonder 

• Gun julliezelf daarmee net dat beetje extra tijd en aandacht 

• En je zult zien: jullie komen nog veel relaxter op school aan ook! 

• Bovendien: zo werk je meteen mee aan prettig verkeer, voor ons allemaal 

Lekker Anders Dag = wel zo veilig + lekker sociaal! 
 

https://www.lekkerandersdag.nl/aanmelden-oranje-lekker-anders-dag-week
http://www.lekkerandersdag.nl/
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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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