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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Mirjam Snoek (groep 6c) maakt gebruik van haar ouderschapsverlof en zal de komende periode worden
vervangen door juf Tamara. Juf Meggie zal juf Tamara op vrijdag vervangen in groep 1/2h.

Juf Corry 40 jaar in het onderwijs
Het kan geen toeval zijn dat juf Corry op Valentijnsdag een jubileum kon vieren. Ze was officieel 40 jaar werkzaam
als juf. Valentijnsdag was heel toepasselijk omdat juf Corry met hart en ziel en liefde voor het vak en voor de
kinderen haar werk doet. Eigenlijk werkt juf Corry al 42 jaar bij de Antoniusschool, maar ze heeft korte
onderbrekingen gehad toen haar kinderen werden geboren.
De kinderen van de groep hebben samen met de ouders en juf Sharon de juf
verrast met cadeaus en met een prachtig lied. Ook de collega’s hebben juf Corry
in het zonnetje gezet.
Juf Corry heeft nu groep 7, maar ze heeft ook les gegeven in alle andere groepen.
Steeds zoekend naar de juiste hulp voor de kinderen. Dat doet ze op zijn “Corry’s”,
dat betekent dat juf Corry op haar eigen manier op zoek gaat naar de goede
aanpak. Naast haar groep heeft juf Corry in het zorgteam gezeten als interne
begeleider en daar zette ze zich altijd in voor de kinderen die extra ondersteuning
nodig hadden. Haar visie op onderwijs helpt ons om steeds naar de kern te blijven kijken: het kind! Juf Corry is op
dinsdag aanspreekpunt voor kinderen die daar behoefte aan hebben. In de loop van 2017 gaat juf Corry dit jubileum
uitgebreider vieren met nog 4 andere jubilarissen. Wordt vervolgd.

Periodeafsluiting (wijziging tijd)
Door bezetting van de zaal zijn wij genoodzaakt om de tijd van de periodeafsluiting op donderdag 13 april te
wijzigen. De periodeafsluiting zal starten om 13:30 uur. De Proosdijhal gaat open om 13:05 uur. Meer informatie in
de volgende nieuwsbrief. Voor de mensen die zijn geabonneerd op het jaarrooster in hun digitale agenda, de tijd is
al voor u aangepast!

Rapporten
Vandaag gaat het eerste rapport mee voor de groepen 2 tot en met 8. Voor meer informatie over de normering,
het lezen van de Cito LVS grafieken en een uitleg bij het rapport, willen wij u graag verwijzen naar het document
voorin het rapport. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich altijd wenden naar de leerkracht van uw kind.

10 minuten gesprekken
Dinsdag 7 en donderdag 9 maart zijn de 10 minuten gesprekken voor groep 1 tot en met 7. U heeft de tijden van
de leerkracht ontvangen. Er wordt gesproken over de voortgang van uw kind(eren). De hoofdingang is deze avond
geopend.

Fiets gezocht
Regelmatig hebben wij hier een fiets nodig om als leerkracht mee te fietsen naar de gym of naar een activiteit.
Heeft u een fiets (dames of herenfiets) over? Wellicht kunt u ons hiermee verblijden. Graag contact via
peter@rkantonius.nl
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Schoolmelk
Voor de eerste dagen (maandag tot en met donderdag) na een vakantie levert Campina schoolmelk Optimel Drink
Langlekker. Vanaf de eerste vrijdag na de vakanties krijgt uw kind (indien geabonneerd) vanzelfsprekend weer het
verse assortiment van uw keuze; Campina halfvolle melk of Optimel drink framboos (met uitzondering van de
zomervakantie). Voor meer informatie over schoolmelk: www.schoolmelk.nl

Sport
Er zijn binnenkort weer veel schooltoernooien.
Waterpolo
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen ontvangen voor het waterpolo toernooi om een team te kunnen maken.
Hopelijk volgend jaar beter.
Badminton
Op zaterdag 18 maart organiseert Volant ’90 een badmintontoernooi. Groep 6 tot en met 8 is uitgenodigd. Het
toernooi is van 11:30 uur tot 15:30 uur. Opgeven kan tot 5 maart. De kinderen krijgen tijdens de gymlessen een
clinic en zijn uitgenodigd om op 2 dinsdagavonden te komen trainen. Meer informatie en opgave via deze website.
Atletiek
Op zaterdag 15 april organiseert Atletiek Vereniging Aalsmeer het Atletiektoernooi. Groep 3 tot en met 8 is
uitgenodigd. Groep 6 tot en met 8 is om 10:00 uur aan de beurt en groep 3 tot en met 5 zijn om 13:00 uur klaar
voor de start. De onderdelen zijn 60 meter sprint, raket werpen, verspringen en 600 meter rennen. Opgeven kan
tot 2 april. Opgeven via de pagina op onze website.
Korfbal
Op woensdagmiddag 19 april organiseert VZOD een schoolkorfbaltoernooi. Groep 1 tot en met 8 is uitgenodigd.
Voor groep 1/2 worden spelletjes georganiseerd. Groep 3 tot en met 8 spelen een toernooi. Groep 3/4 beginnen
om 13:30 uur en vanaf 16:00 uur spelen de groepen 5 tot en met 8. Geef je op voor 17 maart. Meer informatie en
opgave via deze website.

Carnaval
17 februari was er een groot carnavalsfeest op de Antoniusschool. De dag begon buiten, alle kinderen zagen er
prachtig uit! De juffen en meesters zouden achter de raad van elf aan in polonaise naar buiten komen, maar wat
was dat? De plekken van alle juffen en meesters waren ingenomen door ruimtewezens, astronauten en aliens!
Toen de kinderen de grootste schok te boven waren werd de carnavalsnaam van de school bekend gemaakt: “De
Woeptie Looper”. Na met de hele school de polonaise gelopen te hebben gingen we allemaal naar binnen en was
het tijd om spelletjes te gaan doen. We waren blij dat er zoveel hulp was. Veel (groot-)ouders die hielpen waren
verkleed. Super leuk!
Er was van alles te doen: van snoephappen tot uit je dak gaan in de discoklas en van sjoelen tot je geluk beproeven
in het casino. Hoogtepunt van de dag was voor veel kinderen het spookhuis. Hier was door een aantal ouders weer
ontzettend veel tijd en energie in gestoken en het zag er geweldig uit. Heel wat kinderen kwamen wat wit rond hun
neus het spookhuis weer uit. We willen iedereen die geholpen heeft om deze dag weer tot een groot succes te
maken heel erg bedanken! Een film en foto’s van dit evenement zijn op de website te bekijken.

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 vorige edities in 2010 en 2012 waren een groot
succes. Elk kind kijkt een keer naar een A-Factor show 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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AntoniusJournaal
Aflevering 8 van het AntoniusJournaal (gemaakt door groep 8) staat online. In deze aflevering beelden van de
viering van het jubileum van juf Corry, een item over de verliefde stelletjes op school, je hoort wat over de
vertrouwd personen binnen de school en nog veel meer. De aflevering is hier te bekijken.

Overblijfouders gezocht
Gezocht: Overblijfkrachten voor de maandag, dinsdag en/of donderdag van 12:00 uur tot 13:00 uur. Jouw
kind(eren) blijven gratis over als jij er bent. Invallers zijn ook nodig, dus als je soms beschikbaar bent, neem dan
ook contact op met Nouchka (coördinator tussenschoolse opvang) via tso.kudelstaart@live.nl

Nieuws uit de kerk | Eerste communie
Op zondag 5 maart stellen de Eerste Communicanten zich aan de kerk voor. Het thema is: Wie vaart er mee? We
stappen op de boot en vertellen in deze viering welke kwaliteiten we meenemen om er samen een goede vaart van
te maken. Met Pastor Annemiek als kapitein op onze boot wordt dit vast een mooie reis. De viering begint om 9:30
uur en het kinderkoor zingt in deze viering.
Groetjes van Ruben, Hannah, Yfke, Lotte, Stacey, Sophie, Noud, Anouk, Isa, Lotte, Tom, Dionne, Anne, Diederick,
Arie en Jet

Klik op deze foto voor de fotogalerij van carnaval
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Klik op deze foto om de film van het carnaval te bekijken
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