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16 februari 2017 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Alhoewel de laatste nieuwsbrief pas drie weken geleden verscheen, is er 
toch weer veel gebeurd op de Antoniusschool. Niet in de laatste plaats de 
vele ziektevervangingen. Juf Ineke langdurig geveld door een dubbele 
longontsteking, meester Theo die niet meer voor de klas kan. Ook de griep 
maakte slachtoffers onder kinderen, leerkrachten en ongetwijfeld ook 
ouders. Met veel kunst en vliegwerk hebben we de bezetting op orde 
gekregen dankzij de enorme flexibiliteit en inzet van collega’s, kinderen en 
begrip van ouders. We hopen na de vakantie weer met een vaste bezetting 
te kunnen starten. Vorige week kwam ook de Inspecteur nog langs. In deze 
Nieuwsbrief leest u daar meer over, maar haar oordeel was zeer positief. 
Reden voor een feestje en dat stond toch al gepland...Gisteren hebben de 
kinderen uitbundig Carnaval gevierd op school. Het was een mooi feest met 
vele mooie en verrassende acts. De Oudervereniging heeft ook nog de 
school lekker schoongemaakt waarvoor onze grote dank. Fijne vakantie! 
Het team 

 

 
Vakantie/vrije dagen! 
 

Voorjaarsvakantie 
20 t/m 24 februari  

 

Studiedagen 
1 maart groep 1 t/m 8 vrij 
15 maart groep 1 t/m 8 vrij 

 
 
Inspectiebezoek 
Dinsdag 7 februari kregen we de Inspecteur op bezoek. Na klasbezoeken, ouder- en 
leerlinggesprekken,  overleg met Directie, Interne Begeleiding, het team en een 
documentenanalyse is de Inspectie uiteindelijk tot het volgende oordeel gekomen: 
mooi en gedegen onderwijs met een goed pedagogisch klimaat en kansen voor 
ontwikkeling. Deze kansen liggen met name op het vlak van eigenaarschap van 
leerlingen voor hun eigen leren. Als team zijn wij zeer ingenomen met dit oordeel 
en zien wij dat deze schoolontwikkeling en de stappen die gezet zijn goed 
aansluiten bij de visie van de Inspecteur.  
 

Inloopochtend 
Maandag 27 februari kunt u bij het wegbrengen weer mee naar binnenlopen in de 
klas van uw kind. Kopje koffie en/of thee staat voor u klaar op de bar in de aula. 

 

Vakantierooster 
2017-2018 
Herfstvakantie 23-10 t/m 27-10 
Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01 
Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 
02-03 
Paasvakantie 30-03 t/m 02-04 
Meivakantie en Hemelvaart 
27-04 t/m 11-05 
Pinkster’vakantie’ 21-05 
Zomervakantie 23-07 t/m 31-08 
Studiedagen zullen wij u z.s.m. 
mededelen nadat deze 
ingeroosterd zijn. 
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Oudertevredenheidspeiling 
De Antoniusschool vindt het belangrijk om feedback te krijgen van betrokkenen bij de school. Daarom organiseren wij 
geregeld tevredenheidspeilingen. We vragen dan - aan onze leerlingen in groep 6, 7 en 8, aan u als ouder en aan onze 
teamleden-  hoe tevreden een ieder is over ons onderwijs, waar zij blij mee zijn en waar zij kansen voor verbetering 
zien.  
In april 2017 zult u via de mail worden benaderd met het verzoek om een oudertevredenheidspeiling in te vullen. De 
mail heeft als onderwerp ‘Nieuwe Integraal-vragenlijst beschikbaar’. De vragenlijst opent zich na het klikken op de link 
in de mail. Het invullen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd nemen. U kunt de vragenlijst invullen via een computer, 
tablet of smartphone.  
In dezelfde maand zullen leerlingen uit groep 6 tot en met 8 en teamleden op school een vragenlijst invullen. De 
resultaten zullen na de meivakantie worden bekeken en uiterlijk eind mei stellen wij u op de hoogte van de uitslagen 
en eventuele vervolgacties die daarop gaan volgen.  

 

 
 
 
 
 

Antoniustheater groep 3 en 
1-2b 
Vrijdag 24 maart is er weer een 
Antoniustheater. Dit keer zijn de 
groepen 3 en 1-2b aan de beurt. Ook 
nu zijn ook de ouders van de 
kinderen die optreden welkom. Vanaf 
10.55 uur kunt u een staplekje achter 
de bar innemen om uw kind te 
bewonderen. Gezien de beschikbare 
ruimte is er helaas maar plek voor 
één genodigde per kind. 
 

 
 
 

 

 
AVI lezen 
Het Avi-systeem bestaat uit 12 niveaus. Ieder niveau bestaat uit een cijfer 
en een letter. De letters M en E betekenen: M = Midden of Medio, E = Eind. 
De cijfers geven de jaargroep weer. Avi-niveau M3 is het niveau dat een 
kind gemiddeld midden groep 3 bereikt. AVI E3 is het niveau dat een kind 
gemiddeld aan het eind van groep 3 bereikt, etc. Er zijn 2 niveaus met een 
afwijkende aanduiding: AVI-Start, dat vooraf gaat aan AVI M3, is voor de 
beginnende lezers. AVI Plus is het hoogste niveau dat een kind kan 
bereiken in het AVI-systeem. Dat niveau bereiken kinderen meestal in 
groep 8. Als een kind alle niveaus beheerst, kan hij of zij de teksten van het 
voortgezet onderwijs lezen en begrijpen. 
Bij een AVI-toets zijn er twee criteria waarop gelet wordt: tijd en aantal 
fouten. Een kind kan dan B (beheersingsniveau) scoren, of I 
(instructieniveau/oefenniveau) of F (frustratieniveau/ te moeilijk). Op het 
rapport verschijnt het Beheersingsniveau. Wanneer u in het Ouderportaal 
leest dat u kind voor AVI een 4 heeft, dan heeft het Beheersingsniveau E4; 
doorgaans oefent het dan op oefenniveau M5. Op deze manier kunt u zelf 
zien of uw kind wat achter loopt in zijn technisch leesontwikkeling, of 
precies op niveau is of misschien wel al voorloopt. Belangrijk blijft, juist ook 
bij kinderen die voorlopen, dat het lezen geoefend, onderhouden, blijft 
worden, anders zakt het leesniveau van uw kind! 
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Oudergesprekken 
Maandag 6 en 7 maart zijn de oudergesprekken voor groep 
1 t/m 7. De gesprekken zijn inmiddels ingedeeld en u bent 
hierover geïnformeerd.  
Het komt helaas voor dat ouders zonder opgaaf van reden 
niet verschijnen. Een nieuw afspraak maken is echter niet 
meer mogelijk. U zult dan moeten wachten tot de 
eindgesprekken in juni. 
Woensdag 8 maart krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 
het rapport mee naar huis. Vanaf vrijdag 3 maart staat het 
rapport op het ouderportaal. Inloggegevens voor het 
ouderportaal kunt u opvragen via de mail: 
info.antoniusr@jl.nu 

 
Het ouderportaal vindt u op onze website: 
Ouders > ParnasSys: volg uw kind 

 

 

Schoolcoach 
De schoolcoach biedt 
ondersteuning aan de school, 
ouders en kinderen bij problemen 
die niet direct met leren te maken 
hebben. Bijvoorbeeld bij vragen 
over het gedrag of de ontwikkeling 
van het kind of de jongere, bij 
vragen over de opvoeding of 
zorgen over de veiligheid. De 
schoolcoach helpt de school, de 
ouders en het kind of de jongere 
zoveel mogelijk om zelf 
oplossingen te vinden. 

 

 
Spreekuur schoolcoach en 
jeugdverpleegkundige 
Tijdens de oudergesprekken kunt u ook 
in gesprek gaan met de schoolcoach 
van Altra of de jeugdverpleegkundige 
van de GGD. Op maandag 6 maart is de 
schoolcoach van 15.30 tot 17.00 
aanwezig en op dinsdag 7 maart de 
jeugdverpleegkundige van de GGD ook 
van 15.30 tot 17.00 uur. U kunt hen 
vinden in de kamer van de interne 
begeleiding en hier zonder afspraak 
naar binnen lopen.  

 

Jeugdverpleegkundige 
De jeugdverpleegkundige 
ondersteunt en adviseert op het 
gebied van de lichamelijke 
ontwikkeling (groei, motoriek), 
psychische (angst, hechting) en 
cognitieve ontwikkeling (logisch 
denken, taalontwikkeling) en 
mogelijke risico’s. Gedurende de 
basisschoolleeftijd wordt ook het 
accent op de psychosociale 
ontwikkeling gelegd (vriendjes, 
pesten).  

 

 
 

Carnaval op school 
 

Meer foto’s, activiteiten 
en evenementen op onze 
website: 
www.antoniusschool 
ridderspoorstraat.nl 
Voor het fotoboek heeft 
u een inlog nodig. Deze 
kunt u opvragen via 
info.antoniusr@jl.nu 
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Kalender  
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