Antoniusschool
Nieuwsbrief

Nummer 11 | 2 juni 2017
Beste ouders en kinderen,
Een bomvolle nieuwsbrief met veel informatie.

Teamnieuws
Juf Henny werkt 25 jaar in het onderwijs! Dit is gevierd in de teamvergadering van vandaag. Juf Henny geeft
momenteel les aan groep 1/2a. Wij wensen Henny nog vele jaren werkplezier.

Cadeaus van de ouders
Als ouders heeft u de keuze om een vrije bijdrage te geven aan de ouderraad. De ouderraad zorgt ervoor dat uw
geld goed wordt besteed en dat het terechtkomt bij de kinderen. De leerkrachten mochten de afgelopen tijd een
wensenlijst invullen en hier is door de ouderraad naar gekeken. Donderdag jl. heeft de ouderraad de cadeaus
uitgedeeld aan het team. U kunt bijvoorbeeld denken aan buitenspeelgoed, robots, spellenkisten, smart games,
technisch Lego, K’nex, Engelse boeken, IQ puzzels, Macbook, drones, microfoons een verrijdbare boekenkast en
nog veel meer. U leest; het kon niet op. Er is voor meer dan 10 000 euro geïnvesteerd in de verrijking van ons
onderwijs. Dit allemaal dankzij u: van harte bedankt!

Eindtoets basisonderwijs
Groep 8 heeft de uitslag binnen van de centrale eindtoets primair onderwijs. Gemiddeld scoort de Antoniusschool
536,6. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 535,1. Zowel de onderdelen taal als rekenen zijn boven het
gemiddelde gemaakt. Alle kinderen van groep 8 hebben hun vervolgschool al gekozen.

Pinksteren
Zoals gecommuniceerd in het jaarrooster zijn de kinderen op maandag 5 juni én dinsdag 6 juni vrij.

Kamp Groep 8
Woensdag 7 juni vertrekt Groep 8 naar het kamp in
Hierden. Iets voor 9 uur rijden zij door de Zonnedauwlaan
heen waar zij worden uitgezwaaid door de rest van de
school. Voor het vierde jaar verblijven wij in het kamp van
YMCA waar onlangs een gloednieuw gebouw is
neergezet voor de gemeenschappelijke activiteiten. Het
ziet er geweldig uit en groep 8 heeft er onwijs veel zin in.

Nieuwsbrief
2016-2017

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

Continurooster 16 juni
De bovenbouw heeft op vrijdag 16 juni continurooster tot 14:00 uur vanwege een studiemoment van het team.

Jaarfeest Groep 1/2
Donderdag 22 juni is het jaarfeest voor groep 1/2. In het thema sprookjes gaan de kleuters een geweldige dag
beleven. Groep 1 gaat alleen ’s ochtends naar school. Groep 2 is vanaf half 2 welkom en blijft daarna dineren op
school om vervolgens in de avond een voorstelling te geven voor hun vader en moeder. Zo sluiten zij hun
kleuterperiode alvast sprankelend af.

Algemene ouderavond
Op donderdag 29 juni organiseert de ouderraad de welbekende algemene ouderavond. De avond begint om 20.00
uur en het officiële gedeelte wordt om circa 21.30 uur afgesloten met de traditionele bingo avond! De agenda voor
deze avond is als volgt:
1. Notulen Algemene Ouderavond 30 juni 2016
2. Verslag Ouderraad schooljaar 2016/2017
3. Financieel verslag Ouderraad
4. Verslag Kascontrole commissie
5. Kandidaat voor Kascontrole commissie
6. Boekenspaarplan
7. Verslag MR schooljaar 2016/2017
8. Verslag Team: terugblik schooljaar 2016/2017
9. Verslag Team: vooruitblik schooljaar 2017/2018
10.Rondvraag
Heel graag tot ziens op de ouderavond op 29 juni.
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Danja Willemsen (voorzitter)

Terugblik A-Factor
We kijken terug op een hele leuke A-Factor reeks. In drie
shows zijn er veel verschillende talenten voorbij
gekomen. Elk kind kon stralen in zijn/haar eigen talent.
Hiernaast een foto van de deelnemers die in de prijzen
waren gevallen.

Terugblik Sportdag
Op vrijdag 12 mei was het weer tijd voor de sportdag.
We kijken terug op een geslaagde dag. Een verslag met
beeld en foto’s staat op de website van de
Antoniusschool. Wij willen nogmaals alle hulpouders
van harte bedanken, zonder jullie is deze dag niet
mogelijk.

Muiderslot bezoek groep 6
Groep 6 heeft het Muiderslot bezocht. Het was een
mooie dag en de kinderen hebben genoten van de
rondleiding en de valkenier. Meer foto’s zijn te zien op
de klassensites van groep 6.
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BankBattle Groep 8
Groep 8 heeft meegedaan aan de BankBattle. Een landelijke wedstrijd voor groepen 8. Door samen vragen te
beantwoorden en een puzzel op te lossen konden zij de kluis van de bank kraken. De Antoniusschool heeft het goed
gedaan, nummer 1, 2 en 3 van Aalsmeer e.o. Als prijs mag groep 8 naar de bioscoop.

Politie in de klas EPJO Groep 8
In groep 8 is deze week bijzonder bezoek geweest.
Een heel dagdeel kwam de politie bij ons op bezoek.
Het Educatief Programma Jongeren ging over
normen, waarden, fatsoen en het maken van goede
keuzes. We hebben het ook over social media gehad,
over groepsdruk en hoe je voor jezelf moet opkomen.
Er kwam een ex-gedetineerde vertellen over zijn
verkeerde keuze waardoor hij uiteindelijk lang in de
gevangenis heeft gezeten en nu nog steeds niet aan
een baan kan komen. Dat maakte wel indruk! De les
werd afgesloten met het zingen van een rap onder
leiding van een rapper. Ook Peter Faber gaf les over
‘kampioen zijn’ en geloven in jezelf. Op de foto ziet u
groep 8c die zelfs de landelijke politiekorpsleiding op bezoek had. Het waren speciale dagen voor groep 8.

Sport
Voetbal
Met 50 deelnemende Antoniusteams was er vooraf al sprake van een groot succes. Vijf dagen lang streden
Antoniusteams van groep 3 tot en met groep 8 om de hoogste eer. Er was veel plezier en de ouders die bij de
limonadestand hielpen hadden hun handen vol met dit dorstige weer. Alle ouders die hun steentje hebben
bijgedragen; bedankt!

Avond vierdaagse
De opgave van de Avond vierdaagse is inmiddels gesloten. De lijsten worden binnenkort opgehangen bij de klassen.
Verkeersregelaars Avond vierdaagse gezocht
De organisatie van de Avond vierdaagse is op zoek naar verkeersregelaars. We proberen er met zijn allen natuurlijk
een zo veilig mogelijke Avond vierdaagse van te maken! Hiervoor zijn op sommige locaties in de routes
verkeersregelaar nodig om het oversteken veilig en “gesmeerd” te laten verlopen. Om dit te regelen is de
organisatie van de avondvierdaagse op zoek naar mensen (opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, ooms, tantes of bekende)
die zich één of meerdere avonden zouden willen inzetten als verkeersregelaar. Aanmelden kan via de
Facebookpagina van “Avondvierdaagse Kudelstaart” of via avondvierdaagsekudelstaart@gmail.com U kunt u hier
ook aanmelden als u wilt helpen met de organisatie van dit evenement.
Wij zijn nog op zoek naar een hulp bij de drinkpost op de dinsdagavond bij de 5 km. Graag mailen naar
maarse_a@hotmail.com
Begeleiders van de klassen
U hoeft alleen bij aanvang het klassenbordje omhoog te houden (verzamelpunt van de klas) en af te tekenen op
de lijst of iedereen er is. U bent niet verantwoordelijk voor de kinderen. Voor onderstaande klassen zoeken we
nog begeleiders! Opgeven kan bij anouk@rkantonius.nl
1/2a: alle dagen
1/2b: ma di do
1/2c: alle dagen
1/2d: alle dagen
1/2e: alle dagen
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1/2g: ma woe do
1/2h: alle dagen
1/2i: alle dagen
3c: alle dagen
4a: alle dagen

4b: alle dagen
4c: alle dagen
4d: woe
5a: alle dagen
5c: ma di do

5d: alle dagen
6a: alle dagen
6b: di do
7b: alle dagen
7c: di woe do

8a: do
8c di do
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Ouderraad
In de vorige Nieuwsbrief riep de ouderraad al dat zij zoeken naar een nieuw lid. Een ouder die tijd en zin heeft om
vanaf begin volgend schooljaar lid te worden van de OR en zijn/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

Bingo
Al vele jaren wordt de algemene ouderavond opgevolgd door de altijd gezellige bingo! Door ouders worden ook
vaak prijzen beschikbaar gesteld. Daar zijn wij als organisatie, maar natuurlijk ook de prijswinnaars, heel blij mee!
Daarom de vraag of u ons wilt helpen de bingo prijzen op het podium weer mooi te laten stralen dit jaar...
Heeft u een eigen onderneming die u graag op deze manier onder de aandacht brengt? Wilt u iets doneren of
beschikbaar stellen? Alles is welkom!
Wanneer dit wenselijk is, is het mogelijk om het logo van de onderneming op de presentatie te laten zien.
Heeft u vragen of iets aan te bieden, neem dan per e-mail (margriet77@kpnmail.nl) contact op met Margriet Zethof
van de Ouderraad. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Groet namens de Ouderraad,
Margriet Zethof

VakantieBieb
Doorlezen in de vakantie is erg belangrijk voor kinderen. Om dit te stimuleren heeft de bibliotheek de VakantieBieb
app gelanceerd. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 leuke e-books voor
kinderen. De VakantieBieb is een gratis app en te downloaden op een tablet vanaf 1 juni 2017. De VakantieBieb
sluit 31 augustus 2017.

Wijzigingen in schoolmelk | Bericht van schoolmelk.nl
Stoppen Optimel
De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en geeft daarom sinds 1977 subsidie op
Schoolmelkproducten zoals melk, chocolademelk en yoghurtdrank. Echter, per 1 januari 2017 is besloten om de
subsidie alleen nog toe te wijzen aan halfvolle melk. Hierdoor zal Optimel uit het assortiment verdwijnen. De
ouders met een Optimel-abonnement ontvangen van ons een brief over deze wijzigingen en krijgen een aanbod
om hun abonnement om te zetten naar halfvolle melk of te beëindigen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal
de subsidie op de halfvolle melk worden verhoogd, hierdoor zal ook de abonnementsprijs van Schoolmelk dalen.
De nieuwe abonnementsprijs zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Stoppen vakantiemelk
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, zal ook de vakantiemelk (langhoudbare Optimel voor de eerste
dagen na de vakantie) stoppen. De eerste dagen na de vakantie zullen de leerlingen dus geen Schoolmelk krijgen.
Daarom zal met ingang van het nieuwe schooljaar onze school op de dinsdag na alle schoolvakanties een extra
levering ontvangen zodat de melk al op woensdag na de vakantie weer beschikbaar is.
meer informatie: www.schoolmelk.nl

Nieuwe MR-leden
De Medezeggenschapsraad van de Antoniusschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Twee van deze
ouders stoppen volgend schooljaar met de MR omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan/zijn. Eind
vorig jaar hebben wij in de nieuwsbrief een oproep geplaatst voor nieuwe MR leden. Wij zijn blij om te melden dat
we twee nieuwe enthousiaste ouders hebben gevonden.
In onderstaande stukjes stellen zij zich voor: Rene Groen en Renske Peters. Op de algemene ouderavond zullen wij
hen welkom heten en afscheid nemen van de oud-MR leden.
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“

Ik ben Rene Groen, 37 jaar en getrouwd met Mischa. Samen met Morris, die in groep 1/2h zit en Olivier van
2, wonen wij in de Leeghwaterstraat in Kudelstaart. Ik ben werkzaam in de IT als senior proces- en
informatieanalist op het hoofdkantoor van PostNL en Mischa is fulltime huisvrouw.

Als vader probeer ik vanaf het begin al actief deel te nemen op school en heb bijvoorbeeld helpen versieren voor
Sinterklaas. Onwetend dat dit vooral bij moeders erg populair is om te doen, gaf ik me in november op om te
helpen. Stond ik daar als eerste man in jaren... Dit uiteraard tot grote hilariteit onder de vrouwen. Bij de
afsluitende borrel werd ook gek genoeg geen bier, maar alleen wijn geschonken. Wellicht een klein verbeterpunt
voor dit jaar!
Ik ben lid geworden van de MR omdat ik graag meer wil betekenen voor de kinderen, ouders en de school.
Vanuit mijn werk heb ik veel kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingen in de IT en wat er in de
zakenwereld verwacht wordt van mensen. Ik wil me binnen de MR sterk maken voor het plezier dat kinderen
op school moeten hebben, het aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen en korte communicatielijnen met de
ouders.”

“

Mijn naam is Renske Peters. Ik ben trotse moeder van drie kinderen, waarvan er twee op de Antonius zitten.
Storm zit in groep 3d en Bente zit in groep 2d. In het dagelijks leven ben ik manueel therapeut, docent en
onderwijsontwikkelaar op de opleiding voor manuele therapie en promovendus aan de
Erasmusuniversiteit.

Vanaf februari 2017 ben ik als ouderlid betrokken bij de medezeggenschapsraad (MR) van de Antonius. Als MR
ouderlid kijk ik er naar uit mee te denken en mee te beslissen over belangrijke beleidszaken rond de
Antoniusschool. Mijns inziens is één van de belangrijkste kenmerken van beleid dat het toekomstgericht is.
Beleid richt zich op idealen, wensen of behoeften. We fantaseren over hoe de school en het onderwijs er over
een aantal jaren uit zal zien. Welke belangrijke ontwikkelingen staan de onderwijssector in zijn algemeen en
onze eigen school te wachten? Daarnaast vind ik het belangrijk te weten hoe het er op dit moment voor staat
met onze eigen school. Wat loopt goed en wat zijn onze zwakke punten? En zullen die zwakke punten in de
toekomst een probleem betekenen? Niet alleen het management van de school kan en moet deze zaken in kaart
brengen, het behoort ook tot de taken van de MR. Als MR-ouderlid zal ik dan ook proberen oren en ogen wijd
open te houden en zo goed mogelijk invulling te geven aan mijn rol als vertegenwoordiger van alle ouders van
de Antonius. Aarzel dan ook niet om mij aan te spreken met verbeterpunten of goede ideeën!”
Rene en Renske, van harte welkom. Wij wensen jullie heel veel plezier in deze mooie taak.
Team Antonius

Klik hier voor de foto's van de Sportdag
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