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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Lenneke is inmiddels met zwangerschapsverlof en ook juf Tanja gaat binnenkort met verlof. Juf Miriam Steur
gaat vlak voor de Kerst met zwangerschapsverlof. Juf Mirjam Snoek zal groep 6b in de week voor en na de kerstvakantie lesgeven. Na deze periode komt juf Simone terug van haar verlof en zal zij gaan werken in groep 6b samen
met juf Mirjam Snoek.

Staking 12 december?
Er is nog niets zeker, maar als de onderhandelingen met de regering over de eisen vanuit primair onderwijs niet
goed verlopen, dan zou het kunnen dat de bonden oproepen tot een nieuwe staking op dinsdag 12 december. Wat
de gevolgen zijn voor de Antoniusschool is nu nog niet duidelijk. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Sinterklaas
Vrijdag 1 december komen Sinterklaas en de pieten bij ons op school.
De kinderen mogen die ochtend dan eerst gewoon naar de eigen klas. De
groepen 6, 7 en 8 nemen de gemaakte surprise in een vuilniszak met
naam mee naar hun klas en leveren deze voor schooltijd in.
Rond 8:45 uur gaan we dan met z’n allen naar buiten en wachten de Sint
bij de hoofdingang op. Aan de ouders die de aankomst van de Sint af
willen wachten, willen wij vragen om het plein tussen onze school en het
kinderdagverblijf en de uitgang van het plein vrij te houden, zodat de
kinderen hier kunnen staan en de Sint veilig kan aankomen. Graag geen
fietsen enz. naast het kleuterplein plaatsen. De ouders mogen plaats
nemen op het kleuterplein en op het plein van Solidoe.
Na de aankomst gaan alle kinderen weer met hun juf of meester naar
binnen om daar verder feest te vieren. De groepen 1/2 en de groepen 34-5 hebben een feest met de Sint. De Sint gaat natuurlijk ook nog even
kijken bij de groepen 6 t/m 8. De onderbouw is om 12:00 uur vrij, de
bovenbouw heeft een continurooster tot 14:00 uur. De bovenbouw
neemt dus eten en drinken mee voor tussen de middag.

Week van de Mediawijsheid
In de groepen 5 tot en met 8 wordt deze week (17 november – 24 november) veel aandacht besteed aan
Mediawijsheid. De groepen 5 en 6 krijgen les over reclame op internet, jouw online identiteit en veilig internetten.
In de groepen 7 en 8 wordt Mediamasters gevolgd en wordt er aandacht besteed aan cyberpesten, social media en
WhatsApp gebruik.

Kaarsvet gezocht
Groep 8 wil met Kerst weer kaarsen gaan maken. Daarvoor zijn we op zoek naar resten oude kaarsen. Mocht u die
hebben, dan kunt u dit afgeven bij de groepen 8 of bij de leerkracht van uw kind.
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Kerst
Sint is nog maar nét in het land en toch wordt er ook al gedacht aan de activiteiten rondom het kerstfeest. We gaan
dit jaar weer lekker dineren op school met de kinderen. Dit zal plaatsvinden op donderdag 21 december tussen
17.30 uur en 19.00 uur. Op vrijdagochtend 22 december vieren we in de ochtend het kerstfeest met elkaar. Alle
kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Meer informatie over deze dagen volgt nog. We willen vragen of u thuis
tussen de kerstspullen nog versiering heeft liggen die niet meer gebruikt wordt, maar wat nog wel een tweede
leven verdient. Deze versiering kunt u tot 11 december afgeven bij de leerkracht van uw kind. We zorgen er met
elkaar voor dat niet alleen de klassen in kerstsferen zijn, maar ook de gangen.

Terugblik studiedag
De Antoniusleerkrachten hadden afgelopen week in vier
verschillende groepen een studiemiddag. De middagen gingen
over de koers en de werkcultuur. Voor ons als team zijn de
kernwaarden: eigenaarschap, verantwoordelijkheid en
vertrouwen. Vanuit deze kernwaarden willen we het niveau van
de school op peil houden en daar waar winst gemaakt kan
worden, gaan we dat natuurlijk oppakken. We kijken met een
tevreden gevoel terug op deze interessante middagen. Het
Antoniusteam
heeft
nog
meer
gezamenlijke
scholingsmomenten gehad. In twee middagen tijd is het team
weer helemaal op de hoogte van EHBO bij kinderen. Een veilig
gevoel. Ook zijn er veel meesters en juffen naar Apple geweest in Amsterdam om daar workshops te volgen over
het gebruik van de iPad.

Kas gezocht!
Voor het project ‘Van pieper tot patat’ is groep 7 op zoek naar een lege kas in de buurt van de school waarin de
kinderen een schooltuin kunnen beginnen. Het is de bedoeling dat de kinderen starten met het kweken van groente
rond januari en aan het einde van het schooljaar de zelfgekweekte groente gebruiken om mee te koken. Heeft u
een suggestie voor een kas? Neem contact op met juf Wendy: wendy@rkantonius.nl . Alvast bedankt namens groep
7!

Ouderbijdrage
Woensdag 8 november zijn per e-mail de facturen voor de ouderbijdrage verzonden. Mocht u deze mail niet
ontvangen hebben, wilt u dit dan laten weten via penningmeesteror@rkantonius.nl ?
Als u de factuur wel heeft ontvangen, maar per ongeluk vergeten bent te betalen: bij deze een herinnering!

Plastificeren
Nieuwe boeken beschermen wij graag met een plastificeerlaagje. Zou u ons willen helpen met een aantal boeken?
Reageer dan naar marilyn@rkantonius.nl Alvast bedankt!

Inschrijven
Het is voor de prognose van de Antoniusschool het fijnst als wij weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten.
Broertjes, zusjes of andere kinderen vanaf 2 jaar mogen alvast worden ingeschreven op de school. Van maandag
tot en met donderdag zit Jorine in de ochtend klaar voor nieuwe aanmeldingen. U bent van harte welkom. Nieuwe
ouders willen wij graag rondleiden op onze school, u kunt dan bellen voor een afspraak.

Schoolfotograaf
Vergeet u niet om de schoolfoto’s online te bestellen? Via deze website kan dit.
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Goede doelen | Groep 4
Afgelopen periode zijn de groepen 4 druk bezig geweest rondom het project: winkels. De kinderen hebben boeken
kunnen lezen, geoefend met geldrekenen, kunnen spelen in de winkelhoek en een echte reclame poster gemaakt.
Ter afsluiting van dit project zijn we naar de bakker en de AlbertHeijn geweest. De kinderen hebben daar een
rondleiding gehad en hebben boodschappen kunnen doen. Met deze gekochte producten, hebben de kinderen 's
middags allemaal lekkere dingen gebakken en gekookt. De dag daarna zijn deze producten verkocht op de markt in
de klas. Er waren veel vaders, moeders en andere mensen om de producten te kopen. Daardoor is er veel geld
opgehaald voor het goede doel. De opbrengst van deze markt, in totaal 386 euro, wordt geschonken aan de
voedselbank in Aalsmeer.

Wereldmissiedag voor de kinderen
Voor de kinderen in Burkina Faso zijn op school en in de kerk 197 spaarzakjes opgehaald, met daarin totaal €412,60
Wat een mooi bedrag! Daar zullen de kinderen in Burkina Faso heel blij mee zijn. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Foto’s periodeafsluiting
Er zijn weer prachtige foto’s gemaakt tijdens de periodeafsluiting van voor de herfstvakantie. U kunt hier klikken
om deze te bekijken.

Pleegouders gezocht
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht:
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000
pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms
is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Nederland zoekt dus nieuwe
pleegouders. Wij als school vinden een veilig thuis zeer belangrijk en daarom verwijzen wij u graag naar de website
www.supergewonemensengezocht.nl
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Nieuws uit de Kerk
Op zondag 3 december zijn de meeste kinderen nog vol verwachting van Sinterklaas, maar op deze dag kijken we
ook vol verwachting uit naar het kerstfeest. In de viering op 3 december steken we de eerste kaars aan de
adventskrans aan. We nodigen iedereen van harte uit om deze viering met ons mee te vieren. Natuurlijk zingt het
kinderkoor in deze viering. Aanvang 9:30 uur
Kinderen voor kersttoneelstuk gezocht!
Op zondag 24 december, kerstavond spelen we bij het kindje wiegen (17.00 uur) en in de gezinsviering (19.00 uur)
een kersttoneelstuk. Daarvoor zoeken we kinderen uit groep 6-7-8 die mee willen doen. Je krijgt van te voren je
tekst om thuis te oefenen. We oefenen twee keer in de kerk: vrijdag 15 december na schooltijd en zaterdagmiddag
23 december. Ook zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om op kerstavond mee te zingen in het koor.
De repetities zijn op donderdagavond van 18.45-19.30 uur. Ook oefenen we 1x extra op zaterdagmiddag 23
december. Lijkt je het leuk om in het toneelstuk mee te doen of mee te zingen in het koor, stuur dan een mailtje
naar mirjamubink@hotmail.com
Werkgroep gezinsvieringen en Kinderkoor Kudelkwetters.
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