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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Alle juffen en meesters zijn op de foto gezet door schoolfotografe Maaike Cappon en de resultaten zijn
samengevoegd met de foto’s van Stefan Pickee in een mooie fotocollage aan de wand. De collage hangt naast de
hoofdingang. Onder aan de Nieuwsbrief een foto.

Jaarplan
Elke vier jaar wordt er een schoolplan geschreven waarin wij de doelen voor de komende jaren beschrijven. Uit dit
schoolplan komt een plan per schooljaar wat wij het jaarplan noemen. In dit jaarplan staan de doelen vermeld
waaraan wij dit schooljaar werken. Een beknopte weergave van deze doelen is te lezen op onze website op de
pagina ‘Documenten’ of te zien via deze link.

Schoolreis
Dinsdag 2 mei gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. Groep 1/2 vertrekt vanaf de Tennisvereniging
Kudelstaart en de groepen 3 tot en met 7 vanaf de parkeerplaats bij RKDES (Sportpark Calslagen).
Groep 1/2 gaan naar de Linnaeushof. Aanwezig om 9:00 uur, vertrek om 9:15 uur. Terug rond 16:00 uur.
Groep 3/4 gaan naar dierenpark Amersfoort. Aanwezig om 8:30 uur, vertrek om 8:45 uur. Terug rond 16:00 uur.
Groep 5/6/7 gaan naar Walibi Holland. Aanwezig om 8:15 uur, vertrek om 8:30 uur. Terug rond 16:15 uur.
Groep 8 gaat later in het jaar op kamp naar Hierden en zullen dinsdag 2 mei op de school passen.

Goede Vrijdag
Zoals aangekondigd in het vakantie- en jaarrooster zijn de kinderen op Goede Vrijdag vrij en natuurlijk ook op
tweede paasdag.

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster 2017-2018 staat online. De vakanties staan vast, wellicht komen er nog losse dagen bij. Dit
publiceren wij zodra dit bekend is.
start

eind

Herfstvakantie

23 oktober

27 oktober

Kerstvakantie

25 december

5 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari

2 maart

Paasvakantie

30 maart (middag)

2 april

Meivakantie (inclusief Hemelvaart)

27 april

11 mei

Pinksteren

21 mei

Zomervakantie

23 juli
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Periodeafsluiting
Donderdagmiddag 13 april toveren wij de Proosdijhal weer om tot ons Antoniustheater. De zaal gaat open om 13:05
uur. Om 13:30 uur start de periodeafsluiting van alle groepen. Hieronder nog wat aandachtspunten.
•
Prioriteit 1: de kinderen moeten het kunnen zien, dus geen ouders tussen de kinderen, ook niet om
foto’s te maken.
•
Foto’s worden genomen door een fotograaf en die komen op de website, die mag u downloaden.
•
Na de stukjes van de groepen 1/2 en de groepen 3 is er om 13.45 uur een korte pauze, zodat ouders
weg kunnen gaan of binnen kunnen komen. De ervaring heeft geleerd dat er ouders weg gaan als die
groepen geweest zijn en er komt dan ruimte voor ouders die een kind in een hogere groep hebben.
Komen om 13:45 is dus ook een optie.
•
Wilt u er rekening mee houden dat de ruimte beperkt is, dus per gezin niet meer dan 2 toeschouwers.
De ingang in het midden blijft gesloten. U kunt via de kleedkamergangen de zaal betreden en aan de zijkanten
plaats nemen. Bij deze vragen wij uw medewerking, zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders kunnen genieten van
dit spektakel.

Van de MR: Verkeersveiligheid rondom de school
Wij zijn erg blij met de nieuwe zebrapaden op de Madam Curiestraat en horen ook positieve geluiden van uw kant.
In eerste instantie waren wij niet voorstander van drie zebrapaden, maar in de praktijk gaat het prima en is het veel
overzichtelijker geworden.
Wij hebben een tweetal aandachtspunten voor u:
1)
Het is verboden om te stoppen op de Zonnedauwlaan voor school om uw kind(eren) daar te laten
uitstappen. Dit zorgt namelijk voor vervelende en onveilige situaties.
2)
De gemeente heeft de fietsoversteek op de Mijnsherenweg verbreed en voorzien van kanalisatiestrepen.
Het is namelijk de bedoeling dat je daar rechtdoor oversteekt. Wij zien helaas dat er nog steeds fietsers
schuin oversteken. Ook dit zorgt voor onveilige situaties.
Als we ons met zijn allen aan deze ‘regeltjes’ houden zorgen wij er samen voor dat het nog veiliger wordt rondom
school! Dank u wel.
Hartelijke groet,
MR Antoniusschool

Sportdag (Noodoproep)
Vrijdag 12 mei is onze sportdag. Dit is altijd een geweldige dag, waarbij de kinderen, de leerkrachten en de ouders
die helpen altijd veel plezier hebben. We hebben al eerder een oproep gedaan voor hulp op deze dag, maar we
komen nog véél hulp te kort!
 Groepje kinderen begeleiden 3 t/m 5 (19 opgaven) minimaal 24
nodig.
 Groepje kinderen begeleiden 6 t/m 8 (14 opgaven) minimaal 24
nodig.
 Spel begeleiden 3 t/m 5 (11 opgaven) minimaal 16 nodig.
 Spel begeleiden 6 t/m 8 (7 opgaven) minimaal 16 nodig.
 De kleuters hebben genoeg aanmelding, dank hiervoor!
We zijn dringend op zoek naar ouders (opa’s, oma’s ……….)!
Bent u vergeten zich op te geven, doe dat dan nu via onderstaande link.
U kunt hier klikken om u op te geven.

A-Factor
De A-Factor is een talentenjacht voor de hele Antoniusschool. Jong en oud mag meedoen. Laat je eigen talent zien.
Ben jij goed in zingen, dansen, rappen, eenwieleren, turnen, hooghouden, goochelen, jongleren, jodelen, gitaar of
een ander instrument spelen of wat anders? Geef je op en doe mee! Laat je talenten zien op het podium van de
Antoniusschool in een spetterende act van maximaal 3 minuten. De A Factor is in de week van 8 mei. De precieze
indeling wordt bekend gemaakt naar aanleiding van het aantal opgaves. De opgave is nu geopend via de website.
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Sport
Het is een drukke periode voor de collega’s in de sportcommissie. De site draaide overuren bij de opgave voor de
verschillende evenementen.
Badminton
Op zaterdag 18 maart was er een badmintontoernooi. Met tien teams deden we mee. Alle hoofdprijzen gingen naar
de Antoniusschool maar belangrijker; er hebben een hoop kinderen genoten van dit sportieve toernooi.

Atletiek
Op zaterdag 15 april organiseert Atletiek Vereniging Aalsmeer het Atletiektoernooi. De opgave is inmiddels
gesloten. Meer informatie zal te vinden zijn op de site bij de pagina ‘Sport’ zodra dit beschikbaar is.
Korfbal
Op woensdagmiddag 19 april organiseert VZOD een schoolkorfbaltoernooi. Er doen 16 teams van de
Antoniusschool mee. De teamindelingen staan op de pagina ‘Sport’ waar ook het programma zal komen. Voor groep
1/2 worden spelletjes georganiseerd, zij zijn welkom om 13:30 uur (ook zonder opgave) op het terrein van VZOD
aan de Wim Kandreef.
Voetbal
Van 15 tot en met 19 mei wordt er in Aalsmeer gevoetbald op het minivoetbaltoernooi. We vestigen weer een
record met het aantal deelnemers vanuit de Antoniusschool. Maar liefst 50 teams spelen in het blauw van de
Antoniusschool. Fijn ook dat er genoeg leiders waren! Bij enkele klassen waren er meerdere ouders die leider wilden
zijn, bedankt voor jullie aanmelding. Toch hebben wij 1 leider genoteerd om dit zo duidelijk mogelijk te houden.
De teamindeling vindt u op de website van de Antoniusschool bij ‘Sport’ en door hier te klikken. Zodra het
minivoetbaltoernooi gaat beginnen, maken we een speciale minivoetbalpagina met alle informatie.

Goede doelen
Groep 1/2 heeft het project ‘Ziek zijn, beter worden’ afgerond. Ter afsluiting zijn er door de kinderen mooi versierde
pleisters verkocht. De opbrengst, 318 euro, kwam geheel te goede aan de ‘CliniClowns’. Heel erg bedankt daarvoor!

Eindtoets groep 8
Op 18, 19 en 20 april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen hier
op 12 april informatie over via een informatiefolder.

Nieuws uit de Kerk
Palmpasen
Op zondag 9 april vieren we Palmpasen. De kinderen mogen dan met hun zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk
komen. Na de viering komt het Show Jachthoornkorps de kerk in en gaan we in optocht met onze versierde stokken
er achteraan. De viering begint om 9.30 uur en het kinderkoor zingt in deze viering.
De kinderen die dat leuk vinden kunnen samen met de werkgroep gezinsvieringen een palmpaasstok versieren op
woensdag 5 april van 13.30- 14.30 uur in de school. Zij mogen zelf een houten kruis en spulletjes meenemen om de
stok te versieren. Voor meer informatie en opgeven (tot 3 april) kun je mailen met mirjamubink@hotmail.com

Nieuwsbrief
2016-2017

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

Goede Vrijdag - Kinderkruisweg
Op vrijdag 14 april om 15.00 uur herdenken we dat Jezus aan het kruis gestorven is. De eerste communicanten
laten in een toneelstukje zien hoe de laatste uren voor de dood van Jezus zijn verlopen. Je mag een bloem
meenemen om bij het kruis van Jezus te leggen
Pasen
Op zondag 16 april vieren we dat Jezus is opgestaan uit het graf. Na de viering gaan we paaseitjes zoeken in de tuin
van de kerk! De viering begint om 9.30 uur en het kinderkoor zingt in deze viering.
Eerste communie
De tijd van de eerste communieviering is bekend. Zondag 7 mei om 10:30 uur in de kerk.

De Wall of Fame met daarin de foto's van de leerkrachten. Kom gerust eens kijken!
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