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Inleiding 
Voor u ligt de informatiekalender van onze school voor het schooljaar 2020-2021. Wij verzoeken u deze kalender goed door te lezen.  
Met deze kalender willen wij u informeren over de praktische gang van zaken op onze school. 
Meer informatie, vooral over de inhoudelijke kant van ons onderwijs, vindt u in onze schoolgids, de website van onze school en in de basisschool 
app. 
 
Op de voorzijde van de kalenderbladen zijn de vakanties en de reeds bekende activiteiten ingevuld.  
Op de achterzijde van de kalenderbladen vindt u korte informatie over de school (vanwege covid-19 kunnen er zaken zijn die anders gaan nu dan hier 
beschreven.) 
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele team van de Antoniusschool, 
 
Vera Martens 
Directeur 
 
 

 

 

 

Adresgegevens van onze school 

 
RKBS Sint Antonius 
Klein Zundertseweg 58 
4882 BH  Klein Zundert 
Telefoon: 076-5973598  



  

September 2020 

 

Gouden weken 

Week tegen het pesten 

ma di wo do vr za zo 

 
 

1 
 

2 3 4 5 
Meneer Bjorn jarig  

6 
 

7 
 vrij 

8 9 
 

10 
 

11 
 

12 13 

14 
GMR 

15 16 17 18 19 20 
Kindercorso 

21 
Studiedag  

gr 1 t/m 8 vrij 

22 
Juf Jacqueline jarig 

23 24 25 26 
 

27 
Juf Marleen de B jarig 

28 
MR 

29 30 
Start kinderboeken-

week 
Schoolatletiek 

 
 

 
 

  



 

De schooltijden zijn: 
 

 
 
Op vrijdag zijn alle leerlingen van groep 1 vrij. 
Op vrijdagmiddag zijn ook de leerlingen van groep 2 en 3 vrij. 
De leerlingen van de groepen 2 worden op vrijdagmorgen samengevoegd tot twee groepen. 
 

De vrije inloop: 
 
‘s Morgens vanaf 8.35 uur komen alle kinderen naar binnen. In de klas gaan ze zelfstandig aan de slag. Om 8.45 uur begint de schooldag. We willen u 
vragen uw kind zelfstandig naar binnen te laten gaan.  
Wilt u kort iets aan de leerkracht meedelen, dan kunt u de leerkracht mailen of even naar de school bellen. Om 8.45 uur starten de lessen zorg  
ervoor dat uw kind op dat tijdstip aanwezig is.  
Ook ‘s middags is er een inloop: om 12.52 uur gaan de poorten open en om 12.55 uur gaan alle kinderen naar de groep, zodat ze om 13.00 uur met 
de lessen kunnen beginnen.  

Groep Ma / Di / Do Wo Vr 

        

1 en 2 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 – 12.00  
(alleen groep 2) 

3 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 – 12.00 

4 t/m 8 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 - 12.00 
13.00 - 15.15 



ma di wo do vr za zo 

  
 

 
 

1 2 
Studiedag groep 1 tot 

en met 8 vrij 

3 4 

5 
Dag van de leraar 

6 7 8 
 

9 
Juf Anouk jarig 

10 11 

12 
 

13 
Mad Science  
voorstelling 

14 15 16 
Sportdag 

continurooster  

17 18 

19 
Herfstvakantie 

20 21 
 

22 
 

23 24 
Juf Marleen H jarig 

25 

26 
OR 

 

27 28 
Veilig naar school dag 

29 30 
Studieochtend   

groep  2 vrij 

31  

  

Oktober 2020 

 



 

Het team: 

Groepsbezetting 2020-2021 

 

 
Directie:    Vera Martens: (maandag t/m donderdag) 
IB-er:      Debbie Gommers: (dinsdag, woensdag en donderdag)    
Onderwijsassistente:  Mellanie Jacobs (hele week) en Eefje Kaauwen (dinsdag, woensdag en vrijdag) 

1-2 A Anouk Verheijen (maandag en dinsdag) 

Marleen de Bont (woensdag , donderdag en vrijdag) 
1-2 B Mascha Domen (hele week)  
1-2 C Manuela IJsseldijk (maandag, dinsdag en woensdag) 

Els Platenkamp (donderdag) 

Op vrijdag worden de groep 2 leerlingen verdeeld over de groepen 2A en 2B 

3 A Els Platenkamp (maandag en vrijdag) 
Saskia Mouwen (dinsdag, woensdag en donderdag) 

3 B Sabine Pirard (hele week) 

4 Chantal Ossenblok (maandag, dinsdag en woensdag) 

Jacqueline Roelandt ( dinsdag, donderdag en vrijdag) 

5 A Wendy Cieters (maandag, dinsdag , woensdag en donderdag) 

Rian de Vos (vrijdag) 
5 B Tijs Blom (hele week)  

6 Evelyn Rombouts (hele week, na de kerstvakantie donderdag en vrijdag) 
Ingrid van der Veeken (maandag, dinsdag en woensdag) 

7 Bjorn Boerdam (hele week)  

8 Marleen de Hoon (maandag en dinsdag) 

Inge Koene (woensdag, donderdag en vrijdag) 



  

November 2020 

 

ma di wo do vr za zo 

2 
Juf Saskia jarig 

3 
Start naschools  

Mad Science 

4 
Studiedag  

groep 1 t/m 8 vrij 

5 6 7 8 

9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 

16 
GMR 

17 18 19 20 21 
 

22 
 

23 
MR 

24 25 26 27 28 29 
Juf Eefje jarig 

30 
 

      

Spreekuur gr 3 t/m 7 en kijkgesprekken 



 

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021 

 
 
 
 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 

Koningsdag 

Goede vrijdag 

Tweede Pinksterdag 
Laatste vrijdagmiddag vrij 
Zomervakantie 2021 

  
Vrije dagen: 
Corsomaandag 

Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m  8 vrij 
 

27 april 2021 
2 april 2021 

24 mei 2021 
23 juli 2021 

26 juli t/m 3 september 2021 

  
  
Maandag 7 september 2020 

Maandag 21 september 2020 

Vrijdag 2 oktober 2020 

Woensdag 4 november 2020 

Dinsdag 9 maart 2021 

Woensdag 30 juni 2021 

  
  



ma di wo do vr za zo 

 1 
Sinterklaasviering 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 
Kerstviering ‘s avonds 

‘s middags alle  
leerlingen vrij 

18 
continurooster 

19 20 

21 
Kerstvakantie 

22 23 
Juf Manuela jarig 

24 25 
1e kerstdag 

26 
2e kerstdag 

27 

28 
 

29 30 31 
Oudjaar 

   

  

December 2020 

 



 

Wijzigingen gezinssituatie 
Als er wijzigingen zijn in uw gezinssituatie of u gaat verhuizen, willen we u vragen dat door te geven aan de school. Zo kunnen we ervoor  zorgen dat 
onze administratie goed bijgewerkt blijft. 

Ziek/Telefonisch contact met school 
Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd telefonisch (076-5973598) melden. Dit kan ook via een mail naar 
de leerkracht of met de basisschool app. 

Fietsen op school 
De ruimte om fietsen neer te zetten is beperkt. Daarom vragen wij kinderen, die vlakbij school wonen, te voet naar school te  komen. De school is 
niet aansprakelijk voor schade aan fietsen.  

Speelplaats 
In de pauze spelen de kinderen buiten op de speelplaats.  
Wachtende ouders willen we vragen niet op het plein te gaan staan en de doorgangen vrij te houden. Als de school uit is kunt u uiteraard wel op het 
plein wachten om uw kind op te vangen. 
Op het schoolplein mag door zowel kinderen als ouders niet gefietst worden!  

Verkeersveiligheid 
Een ouder heeft de taak van verkeersouder op zich genomen. Deze verkeersouder komt regelmatig met verkeersouders van de Zundertse  
basisscholen en een vertegenwoordiger van politieteam Zundert bijeen om de verkeersveiligheid rondom de scholen te bewaken. Zo nodig wordt er 
actie ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook andere acties zoals verkeersexamen en “Ik ga veilig naar school” worden mede door 
de verkeersouders georganiseerd. 
Wij verzoeken u om u te houden aan het parkeerverbod en uitsluitend uw auto te parkeren in de parkeervakken. Niet op de stoepen bij de school. 

Bibliotheek 
Een abonnement bij de bibliotheek is voor kinderen gratis. Lezen is een goede vrijetijdsbesteding. Lezen geeft een uitbreiding van woordenschat en 
een bredere algemene ontwikkeling. Voor het lenen van boeken kunt u naar de bibliotheek in Rijsbergen. 
De boeken die de kinderen uit de schoolbibliotheek lenen worden op school gelezen en mogen niet mee naar huis genomen worden. 



ma di wo do vr za zo 

    1 
Nieuwjaarsdag 

2 3 

4 
Eerste schooldag 

2021 

5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 
Juf Wendy jarig 

17 

18 
GMR 

19 20 21 22 23 24 
 

25 
MR 

26 27 
Juf Mascha jarig 

28 29 30 31 

  

Januari 2021 

 



 

Typeles 
In groep 6 en 7 bestaat de mogelijkheid om, geheel vrijblijvend, typeles te volgen na schooltijd. De lessen worden gegeven door Daemen Networking 
uit Rijsbergen. Voor meer info: www.kindertypecursus.nl. Typeles kan eventueel ook nog in groep 8. 
 

Gym 
Het gymonderwijs voor de groepen 1 en 2 vindt plaats in het speellokaal van de school. De kinderen gymmen op gymschoenen en in hun ondergoed.  
Vanaf groep 3 is gymkleding verplicht. Denkt u aan gymschoenen met witte zolen.  
 
 Groep     Wanneer  Waar   Hoe 
 3A en 3B  donderdagmiddag Sporthal Zundert bus 
 4  donderdagochtend Sporthal Zundert bus 
 5 t/m 8 donderdagochtend of middag Sporthal Zundert fiets 
 

Weekbeurt in de klas 
Er zijn verschillende taken in de groepen 3 t/m 8, alss de leerling één van deze taken mag uitvoeren, is dat voor een week en laten we dat de leerling 
op tijd weten. Mogelijk is uw kind hierdoor tien minuten later uit school. 
 

Schriften inzien en proefwerken bekijken 
Wilt u de schriften van uw kind(eren) inzien, maak dan een afspraak met de leerkracht. Ook proefwerken kunt u op school bekijken. Let op: beiden 
graag na schooltijd. Proefwerken worden na afname 1 week bewaard.   

Gesprek met de leerkracht 
Een gesprek met de leerkracht graag vooraf aanvragen. De gesprekken vinden bij voorkeur na schooltijd plaats. Een korte mededeling graag telefo-
nisch of via de mail. 

http://www.kindertypecursus.nl


  

Februari 2021 

 

ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
 

9 10 11 12 
Carnavalsviering 

Continurooster 

13 14 

15 
Carnavalsvakantie 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 
Juf Rian jarig 

26 27 28 



 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden op een centraal punt verzameld. Niet opgehaalde spullen worden iedere maand na de 15e naar Terre des Hommes 
gebracht. 
Om verlies zo veel mogelijk te voorkomen is het verstandig de spullen van uw kind van een naam te voorzien. 

 

Schoolreis 
Voor de groepen 1 t/m 8 wordt jaarlijks een schoolreis georganiseerd. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Groep 8 gaat jaarlijks op schoolkamp.  
Het kamp duurt drie dagen met twee overnachtingen. Ook hierover volgt nadere informatie. 
 

Culturele uitwisseling Auvers sur Oise/Zundert 
Ieder jaar vindt er een scholenuitwisseling plaats tussen de gemeente Zundert (geboorteplaats Vincent van Gogh) en de gemeente Auvers sur Oise 
(begraafplaats Vincent van Gogh) in Frankrijk.  
Ongeveer 24 kinderen uit Auvers sur Oise komen dit jaar een weekend naar Zundert. Nadere informatie over dit weekend zullen de kinderen van 
groep 7 per brief via de leerkracht of vertegenwoordig(ster) van deze uitwisseling krijgen.  
Het uitwisselingsweekend vindt meestal in overleg plaats. 
 

Huiswerk 
In de groepen 3 en 4 kan het voorkomen dat u gevraagd wordt extra te oefenen met uw kind.  Dit gebeurt altijd in overleg tussen ouders en leer-
kracht. Vanaf groep 5 wordt structureel huiswerk meegegeven aan alle leerlingen. Dit wordt meer naarmate uw kind in een hogere groep komt.  
Ook kan het voorkomen dat uw kind thuis een toets moet leren of een spreekbeurt, boekbespreking of werkstuk moet maken / voorbereiden. 
 
 



  

Maart 2021 

 

ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 
 

6 7 

8 
 

9 
Studiedag 

Groep 1 t/m 8 vrij 

10 11 12 
Rapport  mee  

naar huis 

13 14 

15 
GMR 

16 17 
Nationale boomfeestdag 

18 19 20 21 

22 
MR 

 

23 24 
De Grote Rekendag 

25 26 27 28 

29 30 31     

Week van de lentekriebels 

Rapportgesprekken 

Rapportgesprekken 



 

Ochtendpauze 
Elke ochtend tijdens de pauze hebben de kinderen de mogelijkheid wat te eten en te drinken. We willen u vragen om fruit /groente of een “gezond 
hapje” mee te geven. Geef uw kind geen snoep of koeken mee naar school. Het drinken graag meegeven in een goed afsluitbare beker.  
Kauwgom is in de school absoluut verboden! 
      

Trakteren op school 
Als een kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. 

Onze voorkeur gaat uit naar één kleine gezonde traktatie. Informeer bij de leerkracht van uw kind(eren) of er klasgenootjes allergieën hebben. 
 

Schoolfoto’s 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Zij maken foto’s van alle individuele kinderen, een broertjes/zusjes foto  en een groepsfoto.  

U kunt deze foto’s kopen, maar dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. 
 
 

Open dagen voortgezet onderwijs 
Een eerste kennismaking met scholen voor voortgezet onderwijs kan plaatsvinden op de “open dagen” die jaarlijks in januari en/of februari plaats-
vinden. Dit is niet alleen zinvol voor de leerlingen van groep 8, maar zeker ook voor de leerlingen van groep 7. Uw kind krijgt hier meer informatie 
over van de leerkracht, maar ook in de dag-, en weekbladen vindt u de exacte data. 



ma di wo do vr za zo 

 
 

  1 
Paasviering 

2 
Goede vrijdag 

Alle leerlingen vrij  

3 4 

5 
2e paasdag 

6 7 8 9 10 11 

12 
Juf Evelyn jarig 

13 14 
 

15 16 17 18 
 

19 
 

20 21 22 23 
Koningsspelen 

Continurooster 

24 25 

26 27 
Koningsdag 

Alle leerlingen vrij 

28 
Schoolkamp  

groep 8 

29 
Schoolkamp 

groep 8 

30 
Schoolkamp  

Groep 8 

  

  

April 2021 

 



 

G.G.D. West-Brabant 
De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door de G.G.D in de gaten gehouden. Gedurende de schoolperiode wordt elk kind minimaal twee 
keer door de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige onderzocht. U wordt tijdig ingelicht waar en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ter voor-
bereiding op de onderzoeken ontvangt u van de G.G.D. informatiemateriaal.  
Als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt 
hiervoor rechtstreeks contact opnemen met jeugdverpleegkundige, Nicole van Bergen (06-13011731). Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 

CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, is dé plek voor kleine en grote vragen bij opvoeden en opgroeien voor alle ouders, kinderen, jongeren en jong vol-
wassenen (tot 18 jaar) uit Etten-Leur en Zundert. 
Je kunt hier terecht voor:  
-  cursus en training, zowel voor kinderen als hun ouders.  
-  kortdurende opvoedhulp 
-  jeugdhulp bij problemen die langer duren of complex zijn 
-  voor advies en hulp. 
Vanuit het CJG zijn jeugdprofessional Esther Raaijmakers en jeugdverpleegkundige Nicole van Bergen aan onze school verbonden.  
 
Esther Raaijmakers:   algemeen nummer: 076-5040159 of esther.raaijmakers@etten-leur.nl 
Nicole van Bergen:  06 1301 1731 of n.bergen@ggdwestbrabant.nl 
   
CJG Zundert   Welborg 9 
    4881 CZ Zundert 
    Tel.: 076 5040159 
    info@cjgzundert.nl    www.cjgzundert.nl  
 

mailto:n.bergen@ggdwestbrabant.nl
mailto:info@cjgzundert.nl
http://www.cjgzundert.nl


  

Mei 2021 

 

ma di wo do vr za zo 

3 
Meivakantie 

4 5 6 
Juf Ingrid jarig 

7 8 9 

10 
 

11 12 
 

13 14 
Juf Debbie jarig 

15 16 

17 
GMR 

Schoolfotograaf 

18 
Schoolreis 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 
Meneer Peter jarig 

30 

31 
MR 

      



 

Hoofdluisbrigade 
Hoofdluis is een veel voorkomend, landelijk terugkerend, hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis werkt onze school met 
een zogeheten ‘luizenbrigade’. Elke eerste woensdagochtend na een schoolvakantie worden alle kinderen van onze school gecontroleerd op de aan-
wezigheid van luizen en/of neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal contact met u worden opgenomen met het 
verzoek uw kind(eren) te behandelen. Indien in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, zal na 2 weken nog een hercontrole plaatsvinden. De kin-
deren dienen op die dagen met gewassen, losse haren naar school te komen en vooral geen gel in het haar te hebben. 
Mocht u tussentijds zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan door aan de leerkracht, zodat er een extra controle ingepland kan 
worden.  
 

Communie 
De Eerste Communie wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit ouders van leerlingen. De parochie en de school vervullen daarbij een  
ondersteunende rol. Er wordt ieder jaar met een project gewerkt waarin een bepaald thema centraal staat. 
De Eerste Communie in Klein-Zundert wordt gehouden in het eerste weekend van mei. De kinderen van groep 4 (en 5) zullen hierover aan het begin 
van het schooljaar een brief ontvangen. Als uw kind zijn/haar communie gaat doen moet de ingevulde brief tijdig ingeleverd worden bij de parochie/
leerkracht.  
Het project start in oktober/november.  
 

Het Vormsel 
De kinderen van groep 8 sluiten een periode in hun leven af en gaan op zoek naar een nieuwe weg die zij gaan bewandelen. Vanaf nu zullen zij 
steeds meer in staat zijn zelf keuzes te maken, beslissingen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Ze stappen over naar een nieuwe levensfase, van het “basis” naar het “voortgezet” onderwijs. Die stap gaat meestal gepaard met een overgangsrite. 
In de christelijke traditie gebeurt dit met het Heilig Vormsel op elf/twaalfjarige leeftijd. Om de voorbereidingen naar het Vormsel te ondersteunen is 
er binnen de parochies van de gemeente Zundert een regionale werkgroep actief. Ook de ouders willen zij zo veel mogelijk bij deze voorbereidingen 
betrekken. 



  

Juni 2021 

 

ma di wo do vr za zo 

 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 
Juf Sabine jarig 

13 
 

14 
 

15 
Juf Inge jarig 

16 
 

17 
Verkeer  

Streetwise 

18 
 

19 20 

21 22 
GMR 

23 24 
 

25 26 
Juf Melanie jarig 

27 
 

28 
MR 

29 30 
Studiedag 

Groep 1 t/m 8 vrij 

    



 

Ouderraad 
Een enthousiaste groep hardwerkende ouders organiseert samen met de leerkrachten de activiteiten rondom bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis, car-
naval en de sportdag. De ouderraad vertegenwoordigt de ouder(s)/verzorger(s) binnen het reilen en zeilen van de school. Er wordt een aantal malen 
per jaar vergaderd. Als u graag aansluit als actief ouderraadslid kunt u voor meer informatie terecht bij de zittende ouderraadsleden of de directie 
van onze school. 
 

De medezeggenschapsraad (MR) 
Onze school heeft een MR die bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De 
MR overlegt met directie en bestuur over het gebruik en onderhoud van gebouwen, de besteding van gelden, de inzet van uren en materialen, de 
vakantieregeling en nog veel meer zaken die direct of indirect te maken hebben met het onderwijs aan uw kind op deze school.  
De vergaderingen zijn openbaar en de data worden vermeld in het Infotoontje en op de basisschool app.  

 

Leerlingenraad 
In schooljaar 2019-2020 hebben  we voor het eerst gewerkt met een Leerlingenraad. 12 enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben de 
directeur en de leerkrachten voorzien van wijze raad. Ook denken ze mee over de schoolontwikkeling van de St. Antoniusschool. Dit schooljaar wordt 
er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. 
 

 



ma di wo do vr za zo 

   
 

1 2 3 4 
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6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

  

Juli 2021 

 

Optionele oudergesprekken 



 

Overblijven 
 

Kober kinderopvang heeft een digitaal aanmeldsysteem, waarbij de aanmelding bestaat uit 2 stappen:  

1. Aanmelden gegevens van uw kind, op welke school hij/zij zit en in welke groep.  
- Gaat uw kind voor het eerst overblijven bij Kober kinderopvang, meldt uw kind dan aan via de website: kober.flexkids.nl/aanvraag 
- Bent u al klant bij Kober kinderopvang, ga dan naar kober.flexkids.nl en log in met de inloggegevens voor Flexweb (dus niet van de ouder-app).  
2. Vastleggen van de overblijfdagen die u nodig hebt (vaste dagen of incidenteel).  
- Raadpleeg hiervoor de instructievideo’s op kober.nl/overblijven  
Bij vaste dagen overblijven kunt u tot 10.00 uur op de betreffende dag uw kind afmelden voor het overblijven. De overblijfbeurt brengen we dan niet in rekening. 
Bij incidentele overblijfdagen kunt u tot  10.00 uur op de betreffende dag uw kind aanmelden voor het overblijven.  
 
Hoe betaal ik het overblijven?  
U ontvangt per maand een factuur (achteraf) van de daadwerkelijk overgebleven dagen.   
 
Vrijwilliger worden?  
Ook dit schooljaar kunnen we hulp van vrijwilligers tijdens het overblijven goed gebruiken. Heeft u  interesse, neem dan gerust contact op met Kober kinderop-
vang (via telefoonnummer 076 504 56 00 of via e-mail overblijven@kober.nl). U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding én uw eigen kinderen blijven gratis over 
op de dagen dat u tijdens het overblijven komt helpen.  
 
Vragen?  
Joanna Kosciolek is overblijfcoördinator op basisschool Sint Antonius. Zij werkt ook in de voorschoolse- en naschoolse opvang bij Kober kinderopvang. Joanna is op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens het overblijven op school aanwezig van 11.30-13.30 uur. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het over-
blijven, kunt u deze mailen naar overblijvenantoniusschool@kober.nl.  
Heeft u vragen over het aanmelden, dan kunt u het beste contact opnemen met het serviceteam van Kober kinderopvang: telefoon 076 504 56 05 of e-mail  
serviceteam@kober.nl  
 
De poorten buiten gaan na de pauze om 12.52 uur open. Alle leerlingen gaan vanaf 12.55 uur direct naar de eigen groep.  
De lessen beginnen weer om 13.00 uur. 
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