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groep 1-2 

De eerste stappen in een 
schoolloopbaan 

groep 3-4 

De eerste stappen in het 
echt leren lezen 

groep 5-6 

De eerste stappen op weg 
naar de laatste stap 

groep 7-8 

De grootste groep van 
onze school en de laatste 

groep waar ze in zullen zitten. Wat 
gaat dat snel en wat worden ze 
groot. 

Nee inderdaad geen nieuws nog 
vanuit de groepen. Eerst vakantie 
en dan zien we weer. 

We beginnen vol goede moed op 
29 augustus. Tot dan!

ANTONIEUWS 
vertrouwen | veilig | verbonden | verantwoordelijk | voorspelbaar 

Dat pesten niet helpt weten we allemaal. 

Het betekent ook dat we er iets aan doen.  

veilig  

staat niet voor niets als één van onze kernwaarden. 

Tot op heden werkten we met het concept van de vreedzame 

school. Veel hebben jullie er niet van meegekregen. De eerlijkheid 

gebied ons dat we er zeker wel aandacht voor hadden maar dat 

het niet echt leefde. 

We nemen er dan ook afscheid van en starten met KiVa. Waar de 

vreedzame school oorspronkelijk afkomstig was uit de VS, komt 

KiVa uit Finland. Het is een wetenschappelijk bewezen programma 

dat niet alleen pesten terugdringt maar op meer terreinen op 

school zorgt voor een veilige omgeving. Het komend jaar wordt 

niet alleen het team geschoold, maar ook de ouders. We nemen 

jullie mee op onze 🧳  reis. 

Het is de bedoeling dat ook de eerste stap aanhaakt zodat het een 

samenhangend geheel is.  Iedereen hanteert dan dezelfde wijze  

om de Antoniusschool een veilige omgeving te laten zijn. 

Op Alverna gaat KiVa leven. Lees meer op KiVaschool.

https://www.kivaschool.nl/het-kiva-programma/
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parro  

Na de vakantie gaan we 
nog meer gebruik 

maken van Parro. 

Parro is ons systeem om 
met jullie te 

communiceren 
en jullie met 
ons. Maar er 

komt een functie bij: jullie kunnen 
ook berichten naar elkaar sturen 
als dat nodig is.  

Zo zijn we meer samen en maken 
we er een fijne school van. 

DIRECTEUR 🧑💼   

Jullie hebben vanmorgen het bericht gehad dat Wouter Dilisse 
de nieuwe directeur is van de Antoniusschool per 1 oktober. In de 
weken na de vakantie zullen Wouter en ik regelmatig contact 
hebben zodat alles wat reilt en zeilt goed bij hem terechtkomt. Dat 
is goed voor de school. We zijn met goede zaken bezig en goede 
zaken moeten niet gaan stilstaan. 

Milou Vermeulen is de komende periode namens 
onze school lid van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van de stichting waar de 
Antoniusschool onderdeel van is

agenda  

augustus  

29     eerste schooldag 

      start inloopweek 

31     schoolfotograaf  📸  

september  

19 september  kans en kleur dag  
kinderen vrij 

    

eerste schoolweek inloopweek 
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en toen zijn ze heel stoer met mij in 
gesprek gegaan. Dat was best 
spannend maar het werd ook heel 
leuk. Het idee 💡  was goed en we 
hebben dit samen bedacht. Het is 
precies zoals Fleur en Marit 
schrijven. Ik ga dat ook niet herhalen. 
Lees hun tekst maar. 

Het zette ons aan het denken: 
we hebben een ouderraad, maar we 
hebben geen kinderraad.  
Dat gaan we na de vakantie 
proberen handen en voeten te 
geven.

Blink Wereld is onze nieuwe methode om de wereld te 

ontdekken.  

van dichtbij 🚜  tot verderweg 🚀  

van voeger 🦤🦖  tot in de 🔮  toekomst 

natuur 🦆 🕷 🌳  en techniek 🧰 🦠 🔭
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Wat hebben we afgelopen schooljaar weer leuke dingen mogen en kunnen doen voor de kinderen.  

Voor unit 1 viel het schoolreisje bijna letterlijk in het water maar gelukkig konden we nog op tijd een binnen activiteit 

organiseren.  

Verder hebben we met alle units een geslaagde paas- en kerstlunch gehad. Een gezellige dag van de koningsspelen, weer 

carnaval en sint mogen vieren. En ook de leraren zijn nog niet zo lang geleden op de meesterlijke juffendag namens alle 

ouders en leerlingen in het zonnetje gezet. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is dit als bedankje voor hun inzet van het 

afgelopen jaar.  

Halverwege het jaar hebben we een oproep gedaan om meer ouders te enthousiasmeren voor de Ouderraad. Hierdoor 

hebben we al een aantal nieuwe ouders mogen verwelkomen in de ouderraad.  

Daardoor hebben we ook al een lijst kunnen maken met de contactouders voor schooljaar 2022-2023.  

Groep 1/2 

Arianne, Monique en Melanie 

Groep 3/4 

Rachel, Kelly en Lidy  

Groep 5/6 

Mirella, Mayke en Bauke 

Groep 7/8 

Carmen en Ellen vd P.  

Wil jij je volgend jaar ook inzetten voor de ouderraad? 

Heel graag! Stuur dan voor 18-7-2022 een mailtje naar 

judithloeffen57@hotmail.com.  

Helaas gaan we ook afscheid nemen van twee ouders, 

namelijk Angelique en Susanne. We willen hen nogmaals 

bedanken voor hun enthousiasme en inzet.  

Namens iedereen van de ouderraad wensen wij jullie allen een hele fijne zonnige vakantie toe. En tot volgend schooljaar! 

ouderraad

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

Zonder jullie bijdrage kunnen we minder doen dan we willen op school.  

Denk aan: het schoolreisje  🚌 , 🎄 Kerst en Carnaval 🎊  

De ouderbijdrage is niet verplicht maar  hard nodig voor leuke activiteiten  
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🏖

een heel mooi bedrag dankzij  

Maud, Thierry en Thomas 

& alle andere kinderen 

& alle gulle sponsoren 

fijne vakantie 
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Na de succesvolle voorgaande edities, organiseert Jipa 
Ergotherapie ook dit jaar weer de Summer School! 
 

Dit jaar bieden wij 3 verschillende trainingen aan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AANMELDEN: Stuur een e-mail naar  fbennenbroek@jipa.nl en 
vermeld daarin de naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en 
groep. VOL = VOL! 
Heb je wel interesse maar kun je de aangeboden data niet, meld 
je dan toch aan, dan kijken we naar een 
andere mogelijkheid. 
 

Fijne motoriek 
Wat: Tijdens de workshop fijne motoriek krijgen de deelnemende kinderen 
een fijn-motorische boost. Er wordt in een klein groepje op een leuke, 
speelse manier gewerkt aan fijnmotorische schoolse vaardigheden die de 
schrijf-motoriek bevorderen.  
Wie: Kinderen die in groep 1 t/m 5 zitten en extra willen oefenen met de 
ontwikkeling van fijnmotorische vaardigheden en het schrijven. 
Waar en wanneer:  
25, 26 en 28 juli 9.00-11.00 uur in Wijchen 
23, 24, 25 augustus 9.00-11.00 uur in Cuijk  

Weerbaarheidstraining Rots en Water 
Wat: De Rots en Water weerbaarheidstraining is een training waarbij 
kinderen groeien in de zelfbeheersing, zelfreflectie en het 
zelfvertrouwen door samen veel te bewegen, spelen, oefenen en te 
reflecteren.  
Wie: Kinderen die in groep 7/8 zitten en wel een boost in de 
weerbaarbaarheid kunnen gebruiken richting de middelbare school.  
Waar en wanneer:  
25, 26, 28 juli van 13.30 - 15.00 uur in Wijchen 
1, 2 en 4 augustus van 13.30-15.00 uur, na de zomervakantie volgen nog 2 
bijeenkomsten. 
 
Typ10 
Wat: Tijdens deze Summerschool Typ10 leren kinderen op een speelse 
manier blind typen binnen 1 week! De lessen worden afgewisseld met leuke 
spelletjes gericht op het onthouden van de vingerplaatsingen. 
Wie: Deze workshop is voor kinderen die naar groep 7, 8 of de brugklas 
gaan en hier nog een extra boost in kunnen gebruiken. 
Waar en wanneer:  
18 t/m 22 juli van 9.00 tot 14.00 uur in Wijchen 
25 t/m 29 juli van 9.00 tot 14.00 uur in Cuijk  
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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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