Antoniusschool
Nieuwsbrief

Nummer 2 | 21 september 2017
Beste ouders en kinderen,

Staking 5 oktober
Zoals u wellicht uit de media of via onze eerdere mail heeft vernomen is er op donderdag 5 oktober een landelijke
stakingsdag voor het primair onderwijs uitgeroepen.
De Antoniusschool is die dag gesloten in verband met de staking.
De reden dat we een dag de deuren sluiten is om enerzijds de leerkrachten de mogelijkheid te geven om naar Den
Haag te gaan om hun zorgen te uiten en anderzijds om een front te vormen in de strijd voor een eerlijkere beloning.
De toegenomen werkdruk in relatie tot het ontbreken van een afdoende bekostiging maken het beroep minder in
trek dan voorheen. Als Antoniusschool kunnen wij gelukkig nog genoeg goede mensen aannemen en ons personeel
een aantrekkelijke werkomgeving verschaffen. Echter zien wij om ons heen de problemen ontstaan waarvan niet
zeker is dat wij deze problemen in de toekomst zullen ontlopen.
Staken is in het onderwijs geen gewoon goed. Verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en ook naar u als ouders
maakt dat in het onderwijs terughoudend wordt omgegaan met dit middel. Wij realiseren ons dat we veel van u
vragen, maar hopen desondanks op uw begrip en steun in deze kwestie.
Team Antonius

Wijziging van datum Sportdag en schoolreis
Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt om twee data te veranderen in het Jaarrooster. De nieuwe data staan
reeds goed in het Jaarrooster op de site en in uw digitale agenda, mocht u deze hebben gekoppeld via de .ics link.
 De Sportdag zal zijn op vrijdag 20 april.
 Het Schoolreisje voor groep 1 tot en met 7 zal zijn op dinsdag 15 mei.

Studiedag
Woensdagmiddag 4 oktober heeft het team een studiemiddag met als thema ‘Bewegen geeft betere resultaten’.
Sprekers zijn Erben Wennemars en Prof. Dr. Erik Scherder (hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd van de
gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam). Na een algemeen gedeelte zijn er verschillende
workshops.

Bezoekuur ouders
Dinsdag 10 oktober bent u vanaf 8:45 tot 10:15 uur van harte welkom in de klassen te komen kijken. Er zijn twee
tijden zodat u tussendoor een keer kunt wisselen. De eerste tijd is van 8:45 uur tot 9:30 uur. De tweede tijd start
om 9:30 uur en eindigt om 10:15 uur. De leerkracht van de groep informeert u over de lessen die worden gegeven.

Volleybal
De teams voor het schoolvolleybal van 14 oktober staan op de website bij Sport.
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Schoolfotograaf
In de week van 2 oktober komt schoolfotograaf Maaike Cappon de kinderen fotograferen. Ze zal in de speelzaal
beneden de foto’s maken. Wij danken Maaike bij voorbaat dat zij op maandag 9/10 extra komt vanwege het
uitvallen van de donderdag in verband met de staking.
De groepsfoto’s zullen allemaal op woensdag 4 oktober gemaakt worden. In onderstaand schema ziet u wanneer
de individuele foto’s worden gemaakt. Alle groepsfoto’s worden op woensdag 4 oktober gemaakt. Om te zien
wanneer de broer- en zussenfoto met de Antoniusleerlingen worden gemaakt, kijkt u op het rooster dat bij de
hoofdingang hangt.
Wij werken dit jaar met een intekenlijst voor de gezinsfoto’s (met een broer/zus die niet op de Antoniusschool zit).
Vergeet u deze niet in te vullen? Deze lijst hangt bij de hoofdingang van de Antoniusschool vanaf maandag 25
september.
Het bestellen van de foto’s gaat via de website van de fotograaf. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis.
maandag 2/10
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woensdag
4/10
1/2h, 3a, 4b, Groepsfoto’s
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alle groepen
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school dicht
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8c
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Op alle dagen broer/zus foto’s, schema hangt vanaf 25 september bij de hoofdingang.

Kinderboekenweek | Boekenspaarplan
Volgende week krijgen alle kinderen een briefje mee met daarop hun saldo en
eventueel voor welk boek zij willen sparen in het kader van de
Kinderboekenweek. U mag natuurlijk altijd wijzigen en aanvullen. Als u het
briefje verder invult, en voor de groepen 1 t/m 4 aanvult met een
handtekening voor akkoord, kunnen we het boek op 4 oktober bestellen en de
week erna uitleveren samen met het kinderboekenweekgeschenk als het boek
duurder is dan € 10

Kinderboekenweek
Van 3 tot 15 oktober is het Kinderboekenweek op de Antoniusschool. Dit jaar
in het thema ‘Gruwelijk Eng!’. Als school besteden wij natuurlijk aandacht aan
deze week. Op 3 oktober komt de schrijver Jozua Douglas langs bij de groepen 5, 6 en 7. Douglas is de schrijver van
de populaire kinderboeken De ongelooflijke Ravi Ravioli , De verschrikkelijke badmeester en meer. Ook heeft hij de
Kinderen voor Kinderen hit geschreven dat het themalied is voor deze Kinderboekenweek. In de middagpauze op 3
oktober (tussen 12 en 13 uur) is er een boekenmarkt met de boeken van Jozua Douglas. Hij zal dan aanwezig zijn
om te signeren. De kinderen die voor meer dan 10 euro aan boeken aanschaffen, krijgen een tegoedbon voor het
kinderboekenweekgeschenk. Deze worden na 4 oktober uitgegeven. Alle kinderen zijn welkom.
Op woensdag 4 oktober wordt de week geopend met een spannend verhaal in de klas. Op woensdag 4 oktober is
er van 12.00 tot 13.00 uur een boekenmarkt in de speelzaal. Iedereen is daar welkom, ook als je niet meedoet met
het boekenspaarplan. Angele Aartman van het Boekhuis in Aalsmeer is dan aanwezig met een zeer grote collectie
boeken. Wij nodigen iedereen uit om dan te komen.

Algemene afspraken
We zijn als school zeer blij dat er veel kinderen op de fiets naar school komen. Enkele kinderen zetten de fiets het
liefst naast de klassendeur, maar dit gaat niet. We hebben daarom de afspraak dat we de fietsen binnen de blauwe
lijnen parkeren. Om de rust in school te bewaren willen wij vragen of er ’s ochtends geen kinderen en ouders
binnendoor tussen de verschillende groepen lopen. De binnentrap is dus alleen voor de meesters en juffen en de
voorschoolse opvang.
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Periodeafsluiting
Donderdag 19 oktober is de periodeafsluiting in de sporthal de Proosdijhal. De zaal is open om 13:05 uur en de
sluiting start om 13:40 uur. Na een show van iets meer dan een uur lopen de kinderen terug naar de school.
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 groep 8, de groepen 1/2 en de groepen 3 is er om 13:55 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 13:55 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. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de plattegrond voor de periodeafsluiting. Bij deze vragen wij uw
medewerking, zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders kunnen genieten van dit spektakel.

Overzicht van de lesstof
Vorig schooljaar is besloten om ouders die behoefte hebben aan een overzicht van de lesstof tegemoet te komen
in hun informatiewens. Het Antoniusteam heeft een overzicht gemaakt van de lesstof voor drie hoofdvakken. Deze
vakken zijn gekozen omdat er bij deze vakken het meest concreet informatie gegeven kan worden. Het overzicht is
te vinden op de website van de Antoniusschool onder ‘Documenten’ en dan Lesstof. U leest per jaarlaag en
vakgebied welke stof er wanneer wordt aangeleerd. Aan het einde van dit schooljaar evalueren wij dit en bekijken
wij of de pagina wordt gebruikt door ouders.
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Plattegrond Periodeafsluiting in de Proosdijhal
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