Antoniusschool
Nieuwsbrief

Nummer 1 | 4 september 2017
Beste ouders en kinderen,

Droevig nieuws
Aan het begin van de zomervakantie werden wij bericht over het overlijden van de moeder van oud-leerling Mark
Taekema. Mark zat vorig jaar in groep 8b. Aan het einde van de vakantie zijn wij opnieuw geschokt door het
overlijden van de moeder van Jordy Duijn (7b). Sylvia is plotseling overleden tijdens haar vakantie. Dit weekend
kregen wij nog een triest bericht dat Chantal Bentveld is overleden. Chantal is de moeder van Charlotte (7b),
Christijan (4a), Diederick (5b) en Frédérique. De betrokken klassen zijn apart geïnformeerd. In de klassen zullen de
leerkrachten er alles aan doen om de kinderen op maat te kunnen begeleiden bij deze trieste gebeurtenissen.

Teamnieuws
Op de laatste dag van de vakantie hebben wij met alle collega’s gevierd dat meester Louis, juf Magda en juf Corry
40 jaar werken in het onderwijs, dat juf Jolanda Pouw 25 jaar bij de stichting werkt en dat juf Henny 25 jaar voor
de klas staat. Allen: Gefeliciteerd!
Juf Ilse is weer terug na haar zwangerschapsverlof en we mogen drie nieuwe collega’s verwelkomen. Juf Nikita van
Ispelen gaat werken als leerkrachtondersteuner en invalkracht, juf Sharon Hoogkamer gaat samen met juf Vivian
groep 1/2h doen en juf Chantal Egberts is de juf van groep 4d. Dit is tijdens de algemene ouderavond al bekend
gemaakt. Juf Miriam Steur is zwanger van haar tweede kind en dat vinden wij allemaal geweldig nieuws voor haar.
Juf Simone heeft inmiddels een mooi buikje gekregen en is met zwangerschapsverlof.

Nieuwe adjunct-directeur
Naast Peter als directeur en Karin als adjunct-directrice is nu ook meester Danny adjunct-directeur.
Ik wil van deze nieuwsbrief gebruik maken om me nader aan u voor te stellen. Mijn naam is Danny Dollée, getrouwd
en vader van 4 kinderen, in de leeftijd van 9 t/m 20 jaar. Ik ben inmiddels bijna 2 jaar werkzaam op de
Antoniusschool. De afgelopen twee jaar heb ik mogen werken in groep 6. Vanaf 1 september ben ik het derde
directielid, naast Karin en Peter.
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Voordat ik vanuit Nieuwveen richting Kudelstaart ben gekomen, heb ik meer dan 25 jaar gewerkt op de
Proostdijschool in Mijdrecht. Hier heb ik veel verschillende functies uitgevoerd, remedial teacher, intern begeleider,
adjunct-directeur en locatieleider. Altijd heb ik deze functies gecombineerd met een lesgevende taak, met name in
de bovenbouw. Ook nu blijf ik de directietaken combineren met een lesgevende taak, het komende schooljaar ben
ik iedere vrijdag in groep 6d. Ik vind het fijn en belangrijk om met kinderen in een groep aan het werk te zijn.
Daarnaast vind ik het geweldig om op een school als de Antonius te werken. Zo’n prachtig team, zoveel geweldige
kinderen en ouders. We gaan er met elkaar weer een prachtig school jaar van maken!
Heeft u vragen / opmerkingen, loop gerust binnen, ik ben alle dagen op school.
Met vriendelijke groet,
Danny Dollée

Openingsviering
Op donderdag 14 september is de openingsviering in de kerk. We openen dan het schooljaar met een viering met
als thema ‘Storm op het water’. U bent van harte welkom om mee te vieren. In onderstaand schema kunt u vinden
welke groepen op welke tijd naar de kerk gaan.
9.30 uur:

1-2a – 1-2b – 3b – 4c – 5b – 6d – 8c

10.00 uur:

1-2c – 1-2d – 3c – 4d- 5c – 6c––7a - 8a

10.30 uur:

1-2e – 1-2f – 3d- 4a– 5a – 6a– 7c

11.00 uur:

1-2g – 1-2h– 3a – 4a – 5d- 6b –– 8b – 7b

Informatieavond
Maandag 18 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende
schooljaar. Om zoveel mogelijk ouders een kans te geven om informatie te krijgen, hebben we twee aanvangstijden.
Voor de groepen 1/2, 5 en 7 is de aanvangstijd 19.30 uur. Om 20.15 uur is er pauze en de mogelijkheid om een
kopje koffie of thee te nuttigen in de speelzalen beneden. Om 20.30 uur wordt er uitleg gegeven in de groepen 3,
4, 6 en 8.

Bezoekuur ouders
Dinsdag 10 oktober bent u vanaf 8:45 tot 10:15 uur van harte welkom in de klassen te komen kijken. Meer
informatie volgt van de leerkrachten.

Klassenlijsten
Wij krijgen op school regelmatig de vraag of de klassenlijsten gekopieerd mogen worden. Dit willen we doen, maar
dan is er toestemming nodig van u. Indien u bezwaar hebt kunt u dat doorgeven aan de leerkracht of aan de
administratie en dan zullen we het telefoonnummer van uw kind van de lijst verwijderen. Bij een wijziging van de
contactgegevens kunt u dit doorgeven aan Jorine via jorine@rkantonius.nl. Jorine past dit dan aan in de
administratie.

Privacy
Van allerlei activiteiten maken we foto’s en filmpjes, dit zetten we op de site zodat u er van mee kunt genieten. We
letten er op dat er geen compromitterende beelden opkomen. Indien u vindt dat er helemaal niets van uw kind op
internet mag, kunt u dat aangeven bij de leerkracht en/of administratie.

Hoofdluis
De eerste weken na de vakantie zal er in elke groep een hoofdluiscontrole plaatsvinden. Na de vakantie is het
verstandig om ook thuis even extra alert te zijn. Indien u zelf luizen constateert, geef het even door aan de
leerkracht, dan kan de groep extra gecontroleerd worden.
Voor de juiste behandelwijze van hoofdluis verwijzen wij u naar de site van het RIVM.
Een beknopte versie van de informatie op deze site kunt u vinden in de schoolgids op de website.
Nieuwsbrief
2017-2018

www.rkantonius.nl
antonius@rkantonius.nl | 0297-322819

Word abonnee!
U kunt zich abonneren op de hoofdwebsite en klassenwebsites. Dit doet u
door uw mailadres in te vullen op de site die u wilt volgen. U krijgt dan een
mail als er een nieuw bericht is gepost. Zo mist u niks uit de klassen. Ontvangt
u mails terwijl uw kind niet in de klas zit? Dan kan het zijn dat u zich nog moet
afmelden voor die groep. Dit dient u zelf te doen door onderaan de abonnee
mail op afmelden te klikken en daarna op unsubscribe te klikken. Meer
informatie stond in de laatste Nieuwsbrief van het vorige schooljaar.

Het Jaarrooster digitaal in uw telefoon
Het jaarrooster is natuurlijk altijd te bekijken via de website van de Antoniusschool. Sommige ouders vinden het
handig om dit jaarrooster te importeren in hun eigen agenda op de telefoon. Op een iPhone is dit bijvoorbeeld toe
te voegen door bij instellingen te klikken op Mail, Contacten, Agenda. Dan naar ‘Nieuwe Account’. Dan naar ‘Anders’
en dan een agenda-abonnement toe te voegen. De .ics link staat hieronder:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
Heeft u dit al gedaan? Handig, dan staan de nieuwe data automatisch in uw telefoon.

Boekenspaarplan
Woensdag start het Boekenspaarplan weer. Het Boekenspaarplan zoekt nog ouders/opa’s/oma’s om te kunnen
helpen bij het sparen voor een boek door de kinderen. Elke woensdagochtend wordt er gespaard en u bent niet
elke week aan de beurt. Meer informatie en aanmelden bij boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com

Voor de complete formatie klikt u hier
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