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Geertje (IBer Slot )stelt zich voor
Sponsorloopgeld
Vakantieplanning schooljaar 2019-2020
Avondvierdaagse
Schoolfoto
Werken in de schooltuin
Sportdag BB
Open dag zeilvereniging
Engelerrun

Datum

Activiteit

Wie

21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
29 mei
23 mei
30 mei
31 mei
03 juni

MB Beeckelot op kamp
MB Camelot op kamp
MB Park op kamp
OB Park op kamp
OB slot op kamp
BB feest park
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Studiedag

Team/K&O

Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Kennismaken met Geertje
Mijn naam is Geertje Wismans en ik ben de nieuwe
intern begeleider voor locatie Slot. U heeft me
mogelijk al eens bij binnenkomst ontmoet.
Hiervoor het ik gewerkt als IB-er op OBS De
Walsprong in Zaltbommel en ik heb jarenlang
gewerkt op de Universiteit Utrecht als
onderwijskundige.
Koos heeft gezorgd voor een zorgvuldige overdracht,
dus ben ik vol goede zin en enthousiasme aan het
werk! Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.

Sponsorloop
Helpen jullie de kinderen herinneren om het sponsorgeld op te halen
en in te leveren? Wij willen het graag voor 22 mei binnen hebben,
want dan kunnen wij bekend gaan maken wat wij samen voor
opbrengst bij elkaar hebben gelopen.
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Vakantieplanning schooljaar 2019-2020
Voor de ‘vroegboekers’ en voor iedereen die het fijn vindt om de vakantieplanning vast te
hebben bij deze vast het vakantierooster.
Studiedagen worden de komende periode nog vastgesteld, informatie daarover volgt.
Herfstvakantie
Vrijdag middag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Vrijdag middag voor carnavalsvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie PO
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Vrijdag middag voor zomervakantie
Zomervakantie

14-okt-2019
20-dec-2019
23-dec-2019
21-feb-2020
24-feb-2020
13-apr-2020
20-apr-2020
5-mei-2020
21-mei-2020
1-jun-2020
10-jul-2020
13-jul-2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

18-okt-2019
20-dec-2019
03-jan-2020
21-feb-2020
28-feb-2020
13-apr-2020
1-mei-2020
5-mei-2020
22-mei-2020
1-jun-2020
10-jul-2020
21-aug-2020

Wist je dat de Avondvierdaagse ons ook sponsort!
Afgelopen week is de avondvierdaagse gelopen. Gister was alweer de laatste
avond. Een super leuk wandelevenement met allerlei activiteiten. Voor elke
deelnemer van onze school heeft de Avondvierdaagse een sponsorbijdrage
gedaan aan onze goede doelen Quiet en Sjaki-Tari-Us!!

Schoolfotograaf
Op verzoek van ouders was ook dit jaar weer een fotograaf op school. Hij heeft portretfoto’s
gemaakt en een groepsfoto.
 Woensdag 15 was de fotograaf op locatie slot.
 Vrijdag 17 mei was de fotograaf op locatie park.
Leuk dat de kinderen vrolijke kleuren aan hadden op de foto!
We zijn benieuwd hoe knap ze er weer op staan!

Werken in de schooltuin
Vind jij het leuk om te helpen in de schooltuin?
Hier in het klein, maar in de bijlage een heel mooi overzicht van de werkzaamheden.

Bovenbouw Sportdag atletiekbaan verplaatst
De BB sportdag is verplaatst naar woensdag 5 juni. Hopelijk is het dan fijn
sportdag weer!

Open dag zeilvereniging Engelermeer
Zondag 19 mei 2019 open dag Watersport Vereniging Engelermeer
Onze kinderen gaan ’s zomers vaak (ook met school) naar het Engeleremeer om te zwemmen
en spelen. Vorig jaar is de bovenbouw van Zwanenhof op de eerste dag van het Kamp op
bezoek geweest bij de watersportvereniging. De kinderen konden kennis maken met zeilen en
suppen en dat is erg goed bevallen. Leuk om te weten is dat de Watersportvereniging op
Zondag 19 mei haar tiende open dag organiseert. Iedereen is dan van harte welkom om gratis
gebruik te maken van alle materialen die de vereniging bezit.
Het is de bedoeling om op die dag zo veel mogelijk volwassenen
en kinderen van alle leeftijden op en in het water krijgen. Er zijn
proeflessen in surfen, suppen en zeilen voor iedereen die kan
zwemmen. Er zijn zwemvesten en professionele begeleiding
aanwezig en er zijn ook kano’s geregeld zodat zelfs de kleinste
waterliefhebbertjes actief mee kunnen varen. En nieuw dit jaar is
de Instructeurs zeilwedstrijd! Om 14 uur nemen alle instructeurs
het tegen elkaar op in een Optimist. Dus zorg dat je er bij bent
om jouw favoriete instructeur aan te moedigen.
Dus zet zondag 19 mei 2019 alvast in je agenda, en nodig al je familie en vrienden uit voor
een leuke dag vol watersportplezier.

Engelerrun
Genoten van de sponsorloop?
Alles gegeven wat je had?
Trots op jezelf?
Goed gedaan!
Op 10 juni kan je weer meedoen met de Engelenrun! Die is er voor
sportieve ouders, groepsleiders én voor de kinderen! In de bijlage de
nieuwsbrief.

Fijn weekend

