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Beste ouders en kinderen,
We maken ons op voor de laatste periode van het schooljaar. We hebben een heftige tijd achter de rug met als
droevige gebeurtenis het overlijden van Judith, moeder van Sem. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
steun en het medeleven en wij wensen Astrid en haar gezin alle kracht toe om Sem liefdevol op te vangen.

Teamnieuws
Juf Simone (groep 4) en haar vriend Joey verwachten in oktober hun eerste kindje. Gefeliciteerd met dit geweldige
nieuws!
Juf Meggie die bij ons werkt vanaf februari heeft in goed overleg besloten om terug te keren naar een eerdere
werkgever in Amsterdam, daar gaat zij de uitdaging zoeken die bij haar past. Meggie, van harte bedankt voor de
korte, maar fijne periode op de Antoniusschool en veel succes in jouw verdere onderwijsloopbaan. De taken van
Meggie worden verdeeld onder het Antoniusteam.

Continurooster bovenbouw op vrijdag 16 juni
Het is nog ver weg maar we melden het alvast. Op vrijdag 16 juni geldt voor de bovenbouw een continurooster tot
14:00 uur. Groep 5 tot en met 8 eten (gratis) op school. De leerkrachten hebben in de middag een studiemoment
over het verschil in leren van jongens en meisjes en het verschil in meesters en juffen… Een spannende middag!

A-Factor
De A Factor is dé talentenjacht van de Antoniusschool. Volgende week laten de acts verschillende talenten zien. Er
is dans, zang, pianospel, turnen, cabaret, vioolspel en veel meer. De ouders van de optredende talenten zijn
uitgenodigd om te komen kijken. Er zijn drie voorstellingen en elk kind kijkt naar 1 voorstelling. Uit elke voorstelling
komt door de vakkundige jury een nummer 1, 2 en 3. De voorstellingen zijn in de speelzalen beneden en duren
ongeveer een uur. In onderstaand schema ziet u wanneer welke groep gaat kijken naar de A-Factor.
Show 1
Show 2
Show 3

maandag 8 mei 14:00
dinsdag 9 mei 14:00
donderdag 11 mei 14:00

1/2 C,D,E 3D,4D,4A,5A,5B,6B,8A
1/2 G,A,B 3A,3C,4C,7A,7B,7C,8C
1/2 F,H,I 3B,4B,5C,5D,6A,6C,8B

Om te weten wie er wanneer optreden en in welke volgorde, kunt u kijken in dit schema op de website.

Sportdag
Vrijdag 12 mei is de sportdag bij RKDES. We hebben gelukkig genoeg hulpouders, dank hiervoor!
De kinderen worden vanaf 09.00 uur verwacht, want om 09.15 uur begint de sportdag. Voor de kleuters eindigt de
sportdag om 12.00uur. Het officiële gedeelte voor de overige groepen eindigt om 13.30uur! Daarna is er een
voetbalwedstrijd tussen de kinderen van groep 8 en de leerkrachten. De kinderen van groep 3 t/m 5 mogen nog
wel blijven kijken bij het voetbal, maar onder begeleiding van ouders. De groepen 6 en 7 mogen kiezen of ze blijven
kijken naar de voetbalwedstrijd.
De brief met verdere informatie krijgen de kinderen deze week mee. Ook de hulpouders ontvangen dan een boekje
met verdere info over deze dag.
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Terugblik Schoolreis
De kinderen hebben genoten op een heerlijk schoolreisje. In de Linnaeushof speelden de kleuters. Het dierenpark
Amersfoort werd ontdekt door groep 3 en 4. Groep 5, 6 en 7 hadden een geweldige dag in Walibi. Groep 8 had de
school voor zichzelf en heeft een start gemaakt met hun afscheidsmusical.

Terugblik Periodeafsluiting
Donderdagmiddag 13 april was de Periodeafsluiting in de Proosdijhal. Groep 1/2 sloot het gezondheidsthema af
met een bezoek aan de dokter waarna zij zich weer helemaal okido voelden. Groep 3 leerde dat zij goed moesten
poetsen en groep 4 voelde zich goed wanneer zij lekker aan het dansen waren. Groep 5 ging op de Franse tournee
met een lied van Stromae. Groep 6 voerde een echte battle uit tussen de jongens en de meisjes. Groep 7 had een
hele stoere dans die er gelikt uit zag. Groep 8 sloot hun laatste periodeafsluiting af met een geweldige dans met
paraplu’s. Laten we hopen dat we de paraplu’s niet meer nodig hebben en veel zon mogen gaan zien. Het was weer
een geweldige sluiting. Foto’s staan online. Fotograaf Riny Cornelissen: bedankt!

Sport
Atletiek
Op zaterdag 15 april was het Atletiektoernooi. Op vier verschillende onderdelen is gestreden om de medailles en
er zijn een hoop medailles naar Kudelstaart meegegaan.
Korfbal
Op woensdagmiddag 19 april was bij VZOD een schoolkorfbaltoernooi. Onder goede omstandigheden deden zo’n
90 kinderen van de Antoniusschool mee. Wisselende resultaten maar vooral veel spelplezier. Groep 8 ging (weer)
met de grootste beker naar huis en werd eerste in de categorie groep 7/8. Dinsdag 9 mei zijn de kinderen
uitgenodigd om om 18:30 nog een keer te komen korfballen als zij het leuk vinden.
Voetbal
Van 15 tot en met 19 mei wordt er in Aalsmeer gevoetbald op het minivoetbaltoernooi.
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.
Avond vierdaagse
De Avond4daagse is in Kudelstaart van 12 tot en met 15 juni. Meer informatie zal binnenkort volgen via een aparte
brief.

Ouderraad zoekt enthousiaste man!
De ouderraad ondersteunt in het organiseren van allerlei activiteiten die het onderwijs voor de kinderen (nog)
aantrekkelijker maken, waaronder het sinterklaasfeest, het kerstfeest en carnaval. Ook organiseert de OR de
ouderavond en ondersteunt het bij de organisatie van verschillende sportactiviteiten zoals de sportdag, de
avondvierdaagse en het minivoetbal. De OR komt eens per maand bij elkaar om te vergaderen.
Wij zoeken versterking! Om een
beetje evenwicht in het OR-team te houden
zij wij op zoek naar een man. Een
enthousiaste papa die tijd en zin heeft om
vanaf begin volgend schooljaar lid te
worden van de OR en zijn of haar steentje
bij te dragen aan het organiseren van de
verschillende activiteiten. Heb je interesse
of nog vragen? Dan horen we dat graag.
Spreek één van de huidige OR leden aan, of
neem even telefonisch contact op.
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Danja Willemsen, voorzitter.
Te bereiken via 06-24503659
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Goede doelen
De groepen 7 hebben een stroopwafelactie gehouden voor de voedselbank Aalsmeer/Kudelstaart. Op dinsdag 7
maart zijn we met de groepen naar het uitgiftepunt geweest van de voedselbank. Danja (vrijwilligster) gaf een heel
interessante presentatie. De kinderen kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna zijn de kinderen
enthousiast begonnen met de verkoop van stroopwafels. Er zijn heel veel stroopwafels verkocht. Op 6 april is Danja
op school geweest om de cheque van € 1633,- in ontvangst te nemen voor de voedselbank. Groep 7 wil iedereen
bedanken!

Eerste communie
Zondag 7 mei is om 10:30 uur de eerste communieviering in de kerk. Wij wensen de communicanten veel plezier.
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