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Geachte ouders,  

 

 

De ouderraad is een activiteitencommissie die bijzonder actief is achter en voor 

de schermen.  Door hun enthousiaste  inzet is het mogelijk tal van 

buitenschoolse zaken te organiseren en de school tot een fijne plek te maken 

voor iedereen die er verblijft.  

De hulp die de leden van de ouderraad bieden is onmisbaar, omdat er vaak extra 

handen nodig zijn en niet alles alleen kunt doen met een groep of de hele school. 

Zo helpt de ouderraad bij de sportdag, het sinterklaasfeest, kerstmis en neemt 

initiatief bij toernooien en nog veel meer.   

Het schoolteam en de  ouderraad zijn samen bezig om voor alle kinderen een 

fijne schooltijd te realiseren.   

Namens het team wil de ouderraad hiervoor hartelijk bedanken.  We hopen ook 

in schooljaar 2016-2017 vertrouwde wijze samen te werken.  

 

 

Edwin Kint 

Directeur a.i. 
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Schoolontbijt 10 November 2015 

         

 

 

 

De voorbereidingen voor het schoolontbijt begonnen dit schooljaar 

een dag voor het ontbijt. 

De dozen met hagelslag, melk, boter enz. moesten opgehaald worden 

bij de Albert Heijn en de klassen moesten voorzien worden van 

bordjes, servetjes en bekertjes. 

Na onze maandelijkse ouderraadvergadering hebben we met z’n allen 

de klassen voorzien van deze spulletjes. Helemaal klaar voor het 

Nationale schoolontbijt ! 

Dinsdagmorgen 8.00 uur waren 

we al weer present om alle 

verse producten nog in de 

klassen te brengen zodat 

iedereen om 08.30 uur lekker 

aan hun ontbijtje kon beginnen. 

En dat is gelukt ….             

 

 

 

 

Er werd heerlijk gesmuld en gedronken. 
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Als school willen we laten zien dat een gezond ontbijt belangrijk is 

om te kunnen leren en werken maar ook om te spelen, sporten en 

bewegen.  

Toen alle kinderen klaar waren, en dat duurde wel even want zien 

eten doet eten, zijn ze naar de sporthal gegaan voor een geweldige 

workshop verzorgd door dansschool Anneke Hamelink.  

Ondanks dat er zoveel gegeten was, werd er vrolijk op los gedanst. 

Wat een talent zit er op de Antoniusschool ! 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen dat de leerlingen zo hard aan het werk waren, heeft de 

ouderraad weer alles netjes opgeruimd. Na de pauze konden alle 

kinderen met hun buikje vol en een schone klas weer verder leren. 
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Sinterklaasviering 5 december 2015 

Op vrijdag 4 december was het zover: SINTERKLAAS bracht  

een bezoek aan onze school. Dit keer was de aankomst wel heel 

spectaculair: De pieten reden op quads het schoolplein op en 

scheurden tussen de leerlingen door, terwijl de Sint rustig aan kwam 

lopen en alles bekeek. Er waren zelfs nog een aantal juffen die mee  

mochten achterop! Dat vonden de kinderen natuurlijk erg leuk.  

        

De pieten waren in een feeststemming want er werd nog gezongen en  

gedanst voordat de bel ging. Toen gingen de Sint en zijn pieten naar  

de kleuters, want die waren vol verwachting! Zou de Sint cadeautjes  

en lekkers mee hebben genomen dit jaar? De kinderen werden niet  

teleurgesteld, ze zongen, kletsten met Sint en de pieten maakten  

http://www.1001kleurplaten.nl/Sinterklaas/Sint/groot/kleurplaat-de mijter-sinterklaas-59.html
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grapjes. Ook bij groep 3 en 4 werd het gezellig. Na het eten kwam  

groep 5 nog aan de beurt, en daar werd het ook een feest, 

De pieten deden zelfs een polonaise door de gang met deze kinderen. 

De bovenbouw was druk bezig met de surprises, maar de Pieten liepen  

bij deze hogere groepen toch even binnen om te strooien (en te  

gooien!) Sinterklaas en zijn pieten komen dit schooljaar (hopelijk)  

langs op vrijdag 2 december 2016 
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     Kerstviering 17 december 2015       

 

De school werd, meteen na sinterklaas, door (hulp-)ouders van de 

ouderraad omgetoverd in een vrolijke kerstsfeer. Gezellige bomen en 

slingers door de hele school. Na overleg met het kerstteam van 

school werd er dit jaar besloten om een heerlijke kerstlunch te 

verzorgen voor alle leerlingen. Voor groep 1 t/m 4 zou dit in de klas 

plaatsvinden en voor groep 5 t/m 7 zou er een lopend buffet 

klaargemaakt worden. De ouderraad kon aan de slag. Wat zullen we 

doen ...knakworsten… wraps…soep….?                

Op de dag zelf zijn we vroeg begonnen, want er moest veel geregeld 

worden. 

Gelukkig kregen we ook nog hulp van 

een aantal leerlingen uit groep 8!  

 

 

 

Ondertussen dat de ouderraad de lunch aan 

het klaarmaken was, werd er in de klassen 

flink geknutseld en gekookt. 
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En om 12.00 uur was de soep warm, de knakworsten stonden klaar, de 

mandarijntjes waren gepeld en alle groepen hadden een leuk 

versierde tafel.  

Klaar voor de lunch! 
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En er werd hééérlijk gesmuld. De broodjes knakworst gingen ‘als 

warme broodjes over de toonbank’ . Ook de tomatensoep was een 

succes. 

 

Na de lunch is de ouderraad begonnen met opruimen en mochten de 

leerlingen naar de hal voor de échte kerstviering.  

Samen werden er verhalen verteld en er werd gezongen. Al met al 

weer een warm samenkomen. 

 

Volgend jaar zal de viering er weer helemaal anders uit gaan zien, 

maar hoe? Dat is nog een verrassing !     

 

 

                  Carnaval 5 februari 2016 
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Voor het eerst was het op vrijdagmiddag : CARNAVAL ! Een aantal 

leden van de ouderraad had de nodige versnaperingen voor deze 

middag in huis gehaald en verdeeld over de verschillende groepen. 

Voor de groepen 5 t/m 8 vond de carnavalsviering plaats in de grote 

hal met een playbackshow! Er waren weer veel deelnemers en de 

sfeer zat er goed in,  de jury had wederom een moeilijke taak ! 

 

 

De groepen 1 en 2 vieren in hun eigen klas carnaval ( in het lokaal bij 

juf Petra) en deze keer ook in de hal, er wordt zelfs een heuse 

modeshow gelopen om alle mooie creaties van kinderen te kunnen 

bewonderen.  

 Groep 4 ging bij 3 in het lokaal feestvieren. En de sfeer zat daar 

goed in, ze kwamen een paar keer in polonaise langs in de centrale hal 

waar groep 5 t/m 8 zaten.   
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P.S.  Misschien nog een tip voor het aankomende carnavalsfeest: 

oefen thuis met uw kind(eren) al eens een keertje de polonaise, dat 

zal de feestvreugde alleen maar ten goede komen. 

Dit schooljaar zal carnaval plaatsvinden op vrijdagmiddag 24 februari 

2017. 

 

 

  

Antoniusbroodactie 
 

De laatste jaren wordt door de Ouderraad de verkoop van    

het Antoniusbrood georganiseerd. De opbrengst van dit 

jaar heeft er mede voor gezorgd dat we voor het plein 

speelmateriaal konden aanschaffen, waaronder deze 

wipkip voor de kleuters: 

 

Deze actie is organisatorisch gezien een hele kluif, en begint dan 

 ook met de nodige voorbereidingen achter de PC: bestellijsten 

moeten worden gemaakt voor alle groepen (deze moeten namelijk 

voorzien zijn van een code), vervolgens uitprinten en kopiëren. De 

portemonnees moeten gecontroleerd worden op mogelijke 

beschadigingen en voorzien worden van een bestellijst.  

 

Wanneer de kinderen hun bestellijsten weer hebben ingeleverd  

wordt er geteld en gerekend, nogmaals geteld en gerekend, om  
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vervolgens het juiste aantal benodigde Antoniusbroden door 

 te geven aan bakker Melse zodat die aan de slag kan gaan.  

 

Op AIV-dag (Afleveren-Inpakken-Verdelen )is het altijd alle hens 

aan dek voor de ouderraad. Vele handen maken licht werk en daarom 

waren leden van de ouderraad en enkel zeer enthousiaste ouders 

zeer actief met het inpakken en verdelen van de Antoniusbroden. 

Vervolgens konden de kinderen aan de slag om het Antoniusbrood 

rond te brengen. Aan deze Antoniusbroodverkoopactie heeft de 

ouderraad een “wedstrijd” verbonden: de groep die de meeste 

Antoniusbroden verkoopt krijgt (naast het certificaat met daarop de 

vermelding van het verkochte aantal broden) een wisselbeker.  

Ook de leraren zijn hier dol op! De wisselbeker ging dit keer  

naar groep 7 van juf Kathelijn en juf Roos! De kinderen hadden  

samen maar liefst 234 broden verkocht !  
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Daarnaast wordt ook een prijs uitgeloofd voor de g die individueel de 

meeste Antoniusbroden heeft verkocht. Dit jaar was de winnares: 

Marissa de Buck (ook uit groep 7). Zij verkocht in haar eentje 48 

broden! De Antoniusbroodactie heeft voor school een bedrag van 

€1419 opgeleverd. 

 

Paasviering 24 maart 2016 

 

Op Witte Donderdag werd door alle groepen van de Antoniusschool 

het Paasfeest op school gevierd. Voor dat het zover is, worden  

de hoeveelheden benodigde boodschappen uitgerekend voor  

de “paasmaaltijden” in de groepen 1 t/m 8. Om ook alle kinderen  

van een lekker gekookt eitje te kunnen voorzien, zijn alle eitjes 

gekookt door 2 stagiaires.  

 

De Paasviering van groep 1 t/m 4 was in het lokaal van groep 3 en van  

groep 5 t/m 8 in de “soos”. Na de vieringen gingen alle kinderen weer  

naar hun eigen lokaal terug, om daar te genieten van een paashaasje    

met gekookt eitje en een lekker glaasje  melk/yoghurtdrink.           
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En natuurlijk kreeg ieder kind ook chocolade-eitjes. Dit schooljaar 

vindt de paasviering plaats op donderdag 13 april 2017. 

   
 

 

 

 

 

 

Musical groep 8 

In de laatste week van het schooljaar heeft groep 8 een musical 

opgevoerd. Ze deden dit 2 avonden. Tijdens de familieavond kregen 

de schoolverlaters door juf Maaike hun rapportmap uitgereikt. In 

deze map heeft de ouderraad een aantal pagina’s ingevoegd waarin 

http://www.zeelandnet.nl/google/image.php?imgrefurl=http://heleen4.smulweb.nl/&imgurl=http://images.smulweb.nl/leden/heleen4/low_res/paasei.jpg&tburl=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqg1z_GTbEJkEtxhgalGQ-zPtBhFlGHsHaadDEpcoAXBX9ZnU1p_AftQ$sz=undefined&h=311&w=250&tbnh=117&tbnw=94
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belangrijke gebeurtenissen (wereldnieuws, landelijk nieuws en 

regionaal nieuws), die zijn gebeurd tijdens het doorlopen van de 

verschillende groepen op de Antoniusschool. Daarnaast zijn ook foto’s 

toegevoegd van de verschillende activiteiten van groep 8. 

 

 

 

Eten en drinken tijdens activiteiten 

Tijdens de activiteiten worden ook etenswaren genuttigd en/of  

iets gedronken. Heeft (hebben) uw kind(eren) een speciaal dieet,  

laat het ons dan weten zodat wij op voorhand met u kunnen  overleggen  

wat we bij de voorkomende activiteiten aan passende “maatregelen” kunnen 

nemen, zodat het ook voor uw kind(eren) een leuke activiteit wordt! 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 is  

€ 12,00 voor gezinnen met 1 kind en € 22,00 voor gezinnen  

met 2 of meerdere kinderen.   

 

 

Foto’s van activiteiten 

Zoals u heeft kunnen zien maken wij als leden van de  

ouderraad tijdens de vele activiteiten foto’s. Indien u bezwaar  

heeft tegen het gebruik van foto’s waarop uw kind(eren)  

staat/staan afgebeeld, dan kunt u dit doorgeven aan de ouderraad. De foto’s 

worden op de website geplaatst van school. U kunt de foto’s bekijken op:   

http://www.antoniusaxel.nl/foto-album/. 

 Overzichtslijst Activiteiten ouderraad schooljaar 2015-2016 

  

http://www.antoniusaxel.nl/foto-album/
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 Financieel jaarverslag 2015-2016 
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Kascontrole 

Op de vorige bladzijde heeft u kunnen lezen waaraan de ouderbijdrage voor 

uw kind(eren) is uitgegeven. De penningmeester van de Ouderraad houdt dit 

allemaal nauwkeurig bij in de “boekhouding van de Ouderraad”. Ieder jaar 

wordt aan 2 onafhankelijke ouders (géén leden van de ouderraad)  

gevraagd om deze boekhouding te controleren: de kascontrole. 

De penningmeester geeft inzicht in alle uitgaven en inkomsten  

door het overleggen van kassabonnen, rekeningen, bankafschriften etc.. 

Een ouder die de boekhouding controleert, mag dit 2 achtereenvolgende 

jaren doen, daarna worden weer andere ouders benaderd. Het controleren 

van de boekhouding gebeurt in het bijzijn van de penningmeester, de 

voorzitter en de secretaris. Indien de boekhouding akkoord wordt bevonden 

dan plaatsen de controlerende ouders hun handtekening/paraaf voor 

akkoord. 

 

      

 

 

 

 

 
 
 

Op de kleintjes letten ….. 
 
De afgelopen jaren is voor de meeste van veel gezinnen de economische crisis 

te merken. Wij als ouderraad proberen hieraan ook onze bijdrage te leveren. 

We maken onze boodschappenlijsten aan de hand van het aantal leerlingen 

dat de school telt en kijken ook naar alternatieve (goedkopere) merken. We 

hebben als motto: minder geld uitgeven graag, maar het mag niet ten koste 

gaan van de kinderen. Met andere woorden, de kwaliteit 

moet goed zijn. Wanneer wij als ouderraad voor de keuze 

staan om relatief ‘grote’ bedragen uit te geven, wordt er 

voor de daadwerkelijke uitgave uitvoerig gewikt en  

gewogen. Ook laten we meespelen in hoeverre alle 

leerlingen er van mee kunnen profiteren.  
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Een klein gebaar ….. 

Iedereen hoopt dat zijn of haar kind veilig en gezond opgroeit. Helaas komt 

het wel eens voor dat uw kind niet zo fortuinlijk is en (in het ergste geval) in 

het ziekenhuis belandt.  

Voor de kinderen uit de onderbouw geldt dat er geen onderscheid wordt 

gemaakt in het feit of uw kind zijn/haar neus- en/of keelamandelen moeten 

worden geknipt of dat “slechts” buisjes in de oren  

moeten worden gedaan. Voor jonge kinderen is een 

ziekenhuisbezoek vaak een enorme gebeurtenis.  

Voor de kinderen uit de bovenbouw die naar het ziekenhuis  

moeten voor een gebroken arm of been, of voor een operatie wordt eveneens 

een kleine attentie voorzien. Evenals voor kinderen die langdurig ziek zijn 

(langer dan 14 dagen) of die door een bepaalde ziekte niet op school kunnen 

zijn.  

In beide situaties geldt dat de leerkracht van uw kind dit zal doorgeven aan 

 de ouderraad. Een daartoe aangewezen ouderraadslid  

 draagt er zorg voor dat uw kind een kleine attentie ontvangt om 

 het leed wat te verzachten! 

 

 

Wanneer een leerkracht door ziekte langdurig uit de roulatie is,  

dan zorgt een ouderraadslid voor een kaartje voor de  

desbetreffende leerkracht. 

 

 

Wanneer een leerkracht een jubileum viert of het team verlaat (pensioen, 

werkzaamheden elders) dan zorgt een ouderraadslid voor een passende 

attentie. 
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Wij hopen als ouderraad, dat dit boekje u een indruk heeft gegeven van de 

verschillende activiteiten, en de hand- en spandiensten die de ouderraad 
voor de school verzorgt. 

 

Indien u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen heeft an 

de ouderraad, of wanneer u graag een keer mee wil helpen bij activiteiten, 

dan kunt u contact opnemen met een van de ouderraadsleden. 

 

U kunt ons ook bereiken via: 

ouderraadantonius@hotmail.com 

 

Namens de leden van de ouderraad: 

…….      (voorzitter) 

Samantha Grguric-Bareman  (penningmeester) 

Esther Stallaart    (secretaris) 

Peggy Corstanje 

Ann Maas 

Petra Matthijs 

Elizabeth Naessens 

Pim Vinke 

Chantal van Eenennaam 

Susanne Verstraten 

Nathalie van Vooren 

Esmeralda Dogge 

Marjolein O’Shea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


