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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Simone en Joey zijn de trotse ouders geworden van Jayden. Wij feliciteren het prachtige stel en wensen hen
veel geluk!
Meester Peter heeft in een persoonlijk bericht naar de ouders verteld dat hij volgend jaar herfst gaat stoppen als
directeur. Gelukkig gaan we nog een jaar van hem genieten. Het bericht van Peter staat nog op de website.
Juf Lenneke gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Haar ondersteuningswerkzaamheden worden door andere
collega’s waargenomen. Juf Tanja gaat na het sinterklaasfeest met zwangerschapsverlof. Juf Nikita zal vanaf dat
moment samen met meester Kay groep 4b les geven. De ondersteuningswerkzaamheden van Nikita worden
waargenomen door de andere ondersteuners.

Tafeltjesavond
Op donderdag 16 november en op dinsdag 21 november bent u welkom op de 10 minuten gesprekken. We praten
dan over het welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. Mocht u een duidelijke voorkeur hebben
voor donderdagavond of dinsdagavond, dan kunt u dit tot 27 oktober via de e-mail aangeven bij de leerkracht van
uw kind.

Tussenrapport
Het tussenrapport krijgt groep 3 tot en met groep 8 mee op maandag 13 november. Dit tussenrapport mag u
houden, het rapportboekje mag terug naar school, wellicht al tijdens de tafeltjesavond?

Schoolfotograaf
De schoolfoto’s zijn voor de herfstvakantie gemaakt. U krijgt in de week na de herfstvakantie een inlogcode om
online de foto’s te bekijken en te bestellen. De bestelde producten worden thuis afgeleverd.

Talentenmiddag groep 3 en 4
Eén keer per maand organiseren de groepen 3 en 4 een groepsoverstijgende talentenmiddag, waarbij de kinderen
elke keer hun talenten naar eigen keuze kunnen ontwikkelen.
Eén van de vijftien onderdelen is het demonteren van oude apparaten. Hiervoor zoeken wij nog het volgende:
 Oude computers (geen laptops of beeldschermen);
 Oude videorecorders, radio’s, cd-spelers, toetsenborden (geen apparaten met glas erin);
Een ander onderdeel is timmeren. Hiervoor zoeken wij hamers, spijkers, (stukjes) hout en plankjes. Mocht u dit
hebben, graag inleveren bij een leerkracht van groep 3 of 4.

Terugblik studiedag
Op 4 oktober kwamen alle leerkrachten van de gemeente Aalsmeer samen om een studiedag te volgen. Het thema
was ‘Bewegend leren’. Professor Erik Scherder en Erben Wennemars gaven een college over bewegend leren. Na
het college gingen de leerkrachten aan de slag in verschillende workshops; van rondjes rennen tot braingym tot
mindfulness, er was van alles te doen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner.
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Nieuwe studiedag
De Antoniusleerkrachten hebben in vier verschillende groepen een studiemiddag. De studiemiddag zal gaan over
koers en werkcultuur. De middagen zijn op 7, 9, 10 en 13 november. Op deze middagen is het mogelijk dat de
leerkracht van de groep vervangen wordt door een andere leerkracht. Zo gaan de lessen gewoon door.

Terugblik staking
Op 5 oktober sloot de Antoniusschool haar deuren. Er werd gestaakt. In Nieuwsbrief 2 stond meer informatie over
de beweegredenen om te gaan staken. Tijdens de stakingsdag is de Antoniusschool goed vertegenwoordigd
geweest in Den Haag waar een gedeelte van het team samen met 60 duizend andere leerkrachten de boodschap
versterkte. Op school is gewerkt door leerkrachten aan verschillende zaken waar normaal weinig tijd voor is. We
hopen dat er door de regering wordt geluisterd naar de wensen van de leerkrachten.

Terugblik periodeafsluiting
Wat hebben we weer mogen genieten van de leerlingen tijdens de periodeafsluiting. Met het thema ‘Gruwelijk Eng’
was het een spannende maar passende afsluiting van de Kinderboekenweek. Foto’s na de vakantie op de website.

Sinterklaas
Het duurt nog even voordat de oude baas weer ons land bereikt, maar de voorbereidingen vanuit school en de
ouderraad zijn alweer in volle gang. Natuurlijk kan de Sint ook dit jaar weer een helpend handje gebruiken om de
school mooi te versieren en de presentjes van mooi inpakpapier te voorzien. Het is altijd een erg gezellige avond
en vele handen maken licht werk.
Deze inpak- en versier avond vindt plaats in de lerarenkamer van onze school op maandagavond 20 november.
Vanaf 18:45 uur staat koffie, thee en lekkers klaar en om 19:00 uur gaan we van start. De verwachting is dat we
rond 21:00 uur klaar zijn en dan is er nog de gelegenheid voor een drankje, frisje, sapje na.
Wij hopen dat er ongeveer 30 ouders kunnen helpen deze avond. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
brendabijlemeer@outlook.com Fijn dat wij ongetwijfeld weer op jullie hulp mogen rekenen! Tip: neem een eigen
schaar mee.
Namens de OR Sint Commissie,
Saskia, Wieke, Brenda en Margriet

Overzicht Jaarplan staat online
De doelen die wij als team hebben gesteld noteren wij in een Jaarplan. Deze doelen komen voort uit het Schoolplan
2015-2020, uit onderzoeken die zijn gedaan of uit teamvergaderingen. Een beknopt overzicht van deze doelen is
gepubliceerd op de website of leest u hier. Zo weet u ook aan welke doelen wij werken. Op de algemene
ouderavond blikken wij terug op deze doelen.

Sociaal veiligheidsplan en Pestprotocol online
Tijdens de algemene ouderavond werd het al aangekondigd; het sociaal veiligheidsplan. Hij is nu definitief en klaar
voor publicatie. We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijzen, materialen en maatregelen die wij op
schoolniveau inzetten om sociale veiligheid te bevorderen en te waarborgen. U kunt het sociaal veiligheidsplan hier
lezen of via de website bij Documenten.
Ook het pestprotocol is online te vinden. Het pestprotocol heeft als doel:
“Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen,
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Het Pestprotocol is hier te lezen of via de website.

Overblijfouders gezocht
De tussen schoolse opvang zoekt overblijfkrachten voor de maandag, dinsdag en/of donderdag van 12.00 tot 13.00
uur. Uw kind(eren) blijft/blijven gratis over als u er bent. We hebben ook invallers nodig, dus als u af en toe
beschikbaar bent, neem dan ook contact op met Nouchka via tso.kudelstaart@live.nl , overblijfcoördinator. Alvast
bedankt!
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Inktcartridges en oude mobiele telefoons gezocht
Wij zamelen oude cartridges uit printers (dus niet uit kopieerapparaten) en oude mobiele telefoons in. Dit om
recycling mogelijk te maken. In de teamkamer staat bij de computers een blauwe doos waar het in mag.

Handbaltoernooi informatie online
De teams voor het schoolhandbaltoernooi staan online. Meer dan 75 kinderen doen mee! Zodra het programma
bekend is, plaatsen we dit op de website op de Sportpagina.

Nieuws uit de kerk | Sint Maarten
Op zaterdag 11 november is het weer zover. Dan komen we met onze lampionnen naar de kerk voor het feest van
Sint Maarten. Een koortje van kinderen uit de groepen 1 en 2 zullen de liedjes zingen. (De kinderen krijgen hiervoor
na de vakantie een uitnodiging mee.) Ook de bedelaar, Sint Maarten en zijn soldaten zullen er weer zijn.
Probeer zo veel mogelijk in de banken te gaan zitten.
Houdt de gangpaden vrij. Wandelwagens en dergelijke zijn niet toegestaan. Dat is tenslotte veel veiliger voor de
drumband.
Want, na afloop zal het Show en Jachthoornkorps door de kerk lopen en daarna gaan wij in optocht naar het vuur
van Sint Maarten. De viering begint om 18.30 uur. Tot de 11e en vergeet je lampion niet!
Zondag 12 november om 9.30 uur is er weer een gezinsviering. In deze viering zingt het kinderkoor.

Nieuws van Team Sportservice | JeugdSportPas blok 1
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 1. De sporten die deze periode onder andere
op het programma staan zijn: schaatsen, zwemmen, judo, volleybal, ritmische gymnastiek, Koreaans karate en dans.
Voor het volledige overzicht en inschrijven, klik op de volgende link:
https://jsp.crossmarx.nl/jsp/sporten_perblok.vm?blok=625&datafilter=regio:17 .
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar
kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige
manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij
lokale sportverenigingen. Kosten zijn € 5,- per sport,
hiervoor krijgen ze vier trainingen van een uur bij de
vereniging. Inschrijven kan tot en met zondag 5
november.

Nieuws van Team Sportservice, Binding en het
Cultuurpunt | CombiFun Circus
In de herfstvakantie organiseren de Binding, Cultuurpunt
Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer een circusdag
voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de Proosdijhal
op vrijdag 27 november. Leer jongleren, rijden op een
eenwieler, balanceren op een grote bal en nog veel meer.
Meer informatie en inschrijven: www.debinding.nl en ga
naar de agenda.

Aalsmeers Jeugdorkest
Hiernaast meer
Jeugdorkest!
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Fijne vakantie allemaal!
Team Antonius
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