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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Sharon en Gerben zijn de ouders geworden van Daan. Wij feliciteren Sharon, Gerben en Stijn met de
gezinsuitbreiding. Juf Linda Kraan is getrouwd! Van harte gefeliciteerd!

Tafeltjesavond
Op dinsdag 15 november en op donderdag 17 november bent u welkom op de 10 minuten gesprekken. We praten
dan over het welzijn van uw kind en over de vorderingen in de klas. Mocht u een duidelijke voorkeur hebben voor
dinsdag of donderdag, 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 donderdag 10 november. Dit tussenrapport mag u
houden, het rapportboekje mag terug naar school, wellicht al tijdens de tafeltjesavond?

Sinterklaas
Zaterdag 19 november komt Sinterklaas met de pieten weer aan in Kudelstaart. Uiteraard slaat hij de Antoniusschool niet over!
Om ervoor te zorgen dat alle cadeautjes zijn ingepakt en de school weer mooi is versierd, heeft hij wat extra handen
nodig. Dit vindt plaats op maandagavond 21 november vanaf 18.45 uur tot 21.30 uur, aansluitend een hapje en een
drankje. Wilt u hierbij helpen? Dan kunt u zich opgeven bij de Ouderraad via brendabijlemeer@outlook.com.
Alvast voor in de agenda: woensdagmiddag 23 november is er weer een leuke pieten-wandeltocht voor de groepen
1 t/m 4. Verdere informatie hierover volgt nog. Op vrijdag 2 december bezoekt de Sint onze school. De bovenbouw
heeft dan een continurooster tot 14:00 uur. Meer informatie zal volgen.

Ouderfeest!
Om onze samenwerking te vieren en jullie als ouders te bedanken voor jullie hulp en vertrouwen in de school
organiseren wij als team van leerkrachten een groot feest: Het Ouderfeest! Vrijdag 13 januari van 20:30 uur tot
01:00 toveren wij de speelzalen om tot discotheek. Meer informatie zal spoedig volgen, voor nu: save the date!

Wijziging in jaarrooster
Vanwege planning technische redenen zijn wij genoodzaakt een wijziging aan te brengen in het jaarrooster.
Carnaval zal niet op woensdag 15 februari maar op vrijdag 17 februari worden gevierd. De bovenbouw draait die
dag een continurooster en heeft dus om 14:00 uur voorjaarsvakantie. Wij hopen dat wij op die dag veel hulp zullen
krijgen van ouders, houdt u de datum vrij?

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

Terugblik periodeafsluiting
Het was weer een geweldige sluiting met heel veel leuke verschillende optredens. Veelal in het thema van de
Kinderboekenweek. De foto’s van de sluiting zijn te vinden op de website.
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Sport
Het schoolhandbaltoernooi is op zaterdag 5 november in de Bloemhof. De Antoniusschool doet met 8 teams mee
aan dit toernooi. Meer informatie komt op de website te staan bij ‘Sport’. Momenteel is het mogelijk om op te
geven voor het basketbaltoernooi op 26 november voor groep 5 tot en met 8.

Bestuursuitje
Vrijdagmiddag 23 september hebben de drie katholieke scholen van Aalsmeer samen met het SKOA bestuur een
gezellige middag gehad. In The Beach werd in het zand gestreden om de hoogste plek van het volleybaltoernooi en
op de boot werd de Westeinder aanschouwd. Na afloop was er een barbecue voor alle leerkrachten en onze
bestuursouders van de stichting.

Sport | Jeugd SportPas
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 1. De sporten die deze periode onder andere
op het programma staan zijn: jiu jutsi, judo, kids swing (groep 1 en 2), handbal, ritmische gymnastiek, verschillende
soorten dans en volleybal. Nieuwe sport dit jaar is schaatsen op de ijsbaan in Haarlem met IJsclub de Blauwe Beugel.
Voor het volledige overzicht en inschrijven, kunt u hier klikken.
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 6 november.

Groep 6 werkt tegenwoordig op laptops: Rekenen, begrijpend lezen, werkstukken en de typecursus
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