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Beste ouders en kinderen,
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de welverdiende vakantie.
Het afgelopen schooljaar heeft heel veel mooie momenten opgeleverd, maar helaas ook trieste gebeurtenissen.
Het is goed dat we veel kunnen delen en we zijn er trots op dat dit gebeurt. Met zijn allen moeten we hier hard
aan blijven werken. We willen de ruim 800 kinderen uit ruim 500 gezinnen, de aandacht geven die ze verdienen.
Dat doen we met inmiddels 60 medewerkers. Daarbij is het contact tussen de leerkrachten en de ouders van
cruciaal belang met wederzijds vertrouwen als uitgangspunt.
Voor dat vertrouwen willen we jullie bedanken, we gaan de accu opladen zodat we na de zomervakantie weer vol
energie kunnen starten aan een weer bruisend schooljaar.
Team Antonius

Teamnieuws
Op 29 juni is de formatie gepresenteerd op de Algemene Ouderavond. U heeft daar gehoord dat het Antoniusteam
niet stilzit. Er zijn veel collega’s geslaagd voor hun opleiding of cursus waardoor de professionaliteit alleen maar
stijgt. Er werd ook gemeld dat juf Simone, juf Lenneke en juf Tanja zwanger zijn. Juf Isis wil meer tijd doorbrengen
met haar gezin en stopt daarom met werken op de Antoniusschool, wij bedanken Isis voor haar betrokkenheid
en inzet en wensen haar al het goeds toe voor de toekomst. Het overzicht wie volgend jaar welke groep of taak
doet, is te vinden op de website www.rkantonius.nl/team

Rapport
De tweede rapporten zijn meegenomen naar huis. U mag dit rapport na de zomervakantie bij de nieuwe
groepsleerkracht inleveren.

Vossenjacht
Woensdag 19 juli is de jaarlijkse Vossenjacht in de wijk Rietlanden. De kinderen gaan eerst gewoon naar de
klassen. Groep 8 begeleidt groep 3 en Groep 7 begeleidt groep 4. De kinderen van 1/2 worden door ouders
begeleid en de groepen 5 en 6 lopen zelf door de wijk. We zijn weer benieuwd hoe alle ‘vossen’ gekleed gaan!

Zwemmen groep 6-7-8
De groepen 6, 7 en 8 zwemmen op donderdagmiddag 20 juli in de Waterlelie. Zij fietsen naar het zwembad.

Aftellen
Vrijdag 21 juli tellen wij om 11:59:50 af naar de vakantie. Dit doen wij met elkaar op het schoolplein. We zullen
bij het aftellen ook aandacht besteden aan onze 800ste leerling.

Jaarrooster 2017-2018
Als aparte bijlage is het voorlopige Jaarrooster 2017-2018 toegevoegd. Dit jaarrooster wordt niet geprint, de
meest actuele versie is te vinden op de website www.rkantonius.nl Om het Jaarrooster te importeren in uw
agenda op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
Heeft u dit al eens gedaan, dan staan automatisch de activiteiten er al in voor het volgende jaar.
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Gymrooster 2017-2018
Het gymrooster is klaar voor de groepen 3 tot en met 8. Het gymrooster is te vinden op de website of door hier
te klikken.

Notulen Algemene ouderavond
We kunnen terugkijken op een goed bezochte ouderavond. Daar zijn wij erg blij mee. De film over het afgelopen
schooljaar staat nu online op onze site. Nog een speciaal woord van dank aan de ouders die zich inzetten bij de
Bingo. Samen met de middenstand hebben zij gezorgd voor geweldige prijzen. De notulen van de Algemene
ouderavond staan op de website bij het kopje Ouderraad.

Even Terugblikken





Op 27 juni gingen onze deuren een uur later open dan normaal. Dit om aandacht te geven aan de
landelijke prikactie. Wij hebben geen kind gezien dat toch om 8:45 op school was, dus de boodschap was
bij jullie duidelijk overgekomen, nu maar hopen dat de boodschap ook in Den Haag duidelijk overkomt.
Volgend jaar gaan zij naar groep 3, maar dit jaar sluiten zij hun kleutertijd af. De kinderen van groep 2
hebben een geweldig jaarfeest gehad. In het thema ‘sprookjes’ hadden de juffen van groep 1/2 een
geweldig feest georganiseerd. In de ochtend mocht groep 0/1 zich uitleven en in de middag en avond was
het de beurt aan groep 2. Het hoogtepunt van de dag was het optreden voor een bomvolle zaal. De ouders
genoten zichtbaar van de inspanningen van de kinderen. Foto’s staan op de website.
Vrijdagavond 14 juli namen de drie groepen 8 afscheid van hun basisschoolperiode. De musical ‘Het
Geheim van Lokaal 13’ was door de groep 8 leerkrachten helemaal zelf geschreven met input vanuit de
kinderen. Na de act van ouders en leerkrachten was het een gigantisch feest. Vrijdagmiddag om 12 uur
tellen zij het hardst af en blikken zij terug op hun Antoniustijd.

Zingen, dansen, acteren en muziek maken. Alles zat dit jaar in de Antoniusproductie Het Geheim van Lokaal 13.

Goede doelen
De kinderen in groep 5 hebben dit jaar zoveel mogelijk geld opgehaald voor het goede doel ALS. Op maandag 3
juli hebben zij zoveel mogelijk banen gezwommen in zwembad de Waterlelie. Juf Linda Mäki gaat op 3 september
de Amsterdam City Swim doen. 2017 meter zwemmen in de Amsterdamse grachten voor het goede doel ALS. En
daarom heeft groep 5 ook zoveel mogelijk geld opgehaald voor ALS door banen te zwemmen. En dat is gelukt! Zij
hebben met elkaar een fantastisch bedrag opgehaald van €2815,15. Alle sponsoren, hartelijk dank voor de
bijdrage!

Digiborden te koop
Door vernieuwing van onze digiborden hebben wij digitale schoolborden te koop. Het zijn Heutink HD borden, 77
inch, met aanraakfunctie via de pen. We hebben ook bijbehorende beamers te koop. Voor een beamer vragen wij
ongeveer 200 euro. Mocht u interesse hebben in een of meerdere borden of beamers, mail dan naar
admin@rkantonius.nl of bied mee via Marktplaats.
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Website legen
In de zomervakantie worden de websites weer voorbereid voor het komende schooljaar. Als u nog foto’s wilt
bekijken, dan moet u dit in ieder geval voor 14 augustus doen.

Gratis zwemles voor kinderen van minima
Vanaf 15 mei 2017 kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen gratis hun zwemdiploma A halen in
zwembad De Waterlelie. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, kan contact opnemen met het Sociaal Loket
van de gemeente. De nieuwe regeling voor de zwemlessen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar
met ouders met een laag inkomen. In Aalsmeer geldt daarvoor een bovengrens van maximaal 125% van de
bijstandsnorm. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met het Sociaal Loket. Als een kind in aanmerking komt
voor de gratis zwemlessen maakt zwembad De Waterlelie vervolgens in overleg met de ouders afspraken over de
zwemlessen. Kinderen kunnen op deze manier hun Zwemdiploma A behalen. Voor meer informatie:
www.aalsmeer.nl/sociaalloket of www.aalsmeer.nl/minima

Abonnement website opzeggen
Veel ouders volgen de klassensites online. Dit betekent dat zij een e-mail ontvangen wanneer er een nieuw bericht
is geplaatst. U moet zich afmelden bij de huidige klas om deze mails niet meer te ontvangen, u kunt zich in het
nieuwe schooljaar dan weer aanmelden voor de nieuwe groep.
Zit uw zoon of dochter nu bijvoorbeeld in 5b en gaat het naar 6b, dan meldt u u af bij 5b en meldt u zich aan bij
6b. Hoe het afmelden gaat is hieronder te lezen.




Zoek in uw mailprogramma een mail op
(donotreply@wordpress.com).
Klik op ‘Abonnement opzeggen’ onderaan de e-mail.
Klik dan op ‘Delete Subscription’
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Jaarrooster 2017-2018

Om het Jaarrooster te importeren in uw agenda op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
Dag

Datum

Maandag
Donderdag
Maandag

4 september
14 september
18 september

Maandag t/m vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag t/m vrijdag

2 t/m 6 oktober
10 oktober
19 oktober
23 t/m 27 oktober

Maandag
Donderdag & dinsdag

13 november
16 & 21 november

Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

1 december
21 december
22 december
25 december t/m 5 januari

Maandag

22 januari

Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

9 februari
26 februari t/m 2 maart

Donderdag
Dinsdag & donderdag
Donderdag
Vrijdag

8 maart
13 & 15 maart
29 maart
30 maart

Maandag
dinsdag
Dinsdag t/m donderdag
Dinsdag
Vrijdag t/m vrijdag

2 april
10 april
17 t/m 19 april
24 april
27 april t/m 11 mei

Maandag
Woensdag t/m vrijdag

21 mei
23 t/m 25 mei

Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m donderdag
Donderdag
Donderdag

1 juni
4 t/m 8 juni
Nog niet bekend
21 juni
28 juni

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

9 juli
3 juli
13 juli
18 juli
20 juli
23 juli t/m 31 augustus

Maandag

3 september
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Activiteit
September
Start schooljaar
Openingsviering
Informatieavond groep 1 t/m 8
Oktober
Schoolfotograaf
Bezoekuur ouders van 08:45 uur tot 10:15 uur
Periodeafsluiting ’s middags
Herfstvakantie
November
Tussenrapporten mee groep 3 t/m 8
Tafeltjesavond groep 1 t/m 8
December
Sinterklaasfeest, continurooster groep 5 t/m 8, om 14.00 uur uit
Kerstfeest ’s avonds
Kerstfeest, groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Januari
Info avond leesonderwijs & uitleg Cito-volgsysteem groep 3 en 4
Februari
Carnaval, continurooster groep 5 t/m 8, om 14.00 uur uit
Voorjaarsvakantie
Maart
Rapporten mee groep 2 t/m 8
Tafeltjesavond groep 1 t/m 7
Periode afsluiting ‘s middags
Goede vrijdag, eieren zoeken, ‘s middags vrij
April
Tweede Paasdag, vrij
Zeepkistenrace
Eindtoets voor groep 8
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Meivakantie
Mei
Tweede pinksterdag, vrij
Kamp groep 8
Juni
Sportdag
Minivoetbal
Avondvierdaagse Kudelstaart
Jaarfeest groep 1/2 Groep 1: 08:45-12:00 uur, Groep 2: 13:30-20:00 uur
Algemene ouderavond
Juli
Groep 1 t/m 8 rapport mee
Tafeltjesavond groep 3 t/m 7 (facultatief)
Afscheidsavond groep 8
Vossenjacht
Laatste schooldag, alle groepen om 12:00 uur vrij
Zomervakantie
September
Start schooljaar 2018-2019
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