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Opening nieuwe schoolplein
In een prachtig zonnetje mochten wij de sponsoren van het schoolplein bedanken. Het plein is nu af en we zijn er
zeer trots op. Ook na schooltijd wordt het graag gebruikt. We hebben de sponsoren bedankt tijdens de officiële
opening. Een leuk bericht over deze opening is te lezen via Aalsmeer Vandaag.

Studiemoment en aanstaande vrijdagmiddag vrij
Afgelopen vrijdag heeft het Antoniusteam een leerzame studiedag gehad. Onderwerpen waren cognitieve
leerpsychologie en doelgericht oefenen.
Op vrijdagmiddag 5 oktober organiseert onze stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer het jaarlijkse bestuursuitje.
De bovenbouw is dan ’s middags vrij.

Kinderboekenweek
Op dinsdag 2 oktober komt schrijfster Tosca Menten aan de groepen 5 tot en met 8 vertellen
over haar boeken en natuurlijk over haar bekende boeken Dummie de Mummie. Op dinsdag
om 12 uur verkoopt ze haar boeken en signeert ze haar boeken in de speelzaal beneden.
De boeken kunnen zowel contant als met pin worden afgerekend. Dinsdag krijgen de
kinderen die een boek kopen een waardebon voor het Kinderboekenweekgeschenk (deze
mogen pas woensdag worden uitgeleverd). De Boekenweekgeschenken brengen we dan
woensdag in de klassen.
Op woensdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek met een activiteit. Op
woensdagmiddag op 12.15 uur is er een boekenmarkt voor alle leerlingen. Angele van het Boekhuis in Aalsmeer zal
dan in de speelzaal zijn met een grote voorraad boeken. Deze boekenmarkt is voor alle kinderen niet alleen voor
de kinderen van het boekenspaarplan.

Bezoekuur ouders
Donderdag 4 oktober bent u vanaf 8:45 tot 10:15 uur van harte welkom in de klassen te komen kijken. Meer
informatie volgt van de leerkrachten. Wij verzoeken u in de groepen geen foto’s te maken van andere kinderen.

Schoolfotograaf
In de week van 8 oktober komt schoolfotograaf Maaike Cappon de kinderen fotograferen. Ze zal in de speelzaal
beneden de foto’s maken. De groepsfoto’s worden gemaakt op dezelfde dag als de portretfoto’s. In onderstaand
schema ziet u wanneer de portretfoto’s worden gemaakt. Op de dinsdag worden alle broers en zussen foto’s
gemaakt met de Antoniuskinderen. Er hangt vanaf morgen (dinsdag 2/10) een intekenlijst voor de gezinsfoto’s (met
een broer/zus die niet op de Antoniusschool zit) bij de hoofdingang van de Antoniusschool. Deze foto’s worden
maandagmiddag en woensdagmiddag na schooltijd gemaakt.
Het bestellen van de foto’s gaat via de website van de fotograaf. De kinderen krijgen een inlogcode mee naar huis.
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Privacy en gegevensdeling
We hebben nu van bijna alle ouders het formulier gegevensdeling en gebruik beeldmateriaal terug. Samen met de
leerkrachten hebben wij het regelmatig over de privacy van uw kinderen. Er zijn altijd grijze gebieden en in deze
gebieden is het belangrijk dat wij kunnen teruggrijpen op onze kernwaarden; transparantie en vertrouwen. U mag
ons vertrouwen in het maken van juiste keuzes als het gaat om het plaatsen van beeldmateriaal en het veilig
inloggen op de leerlingsoftware. Wij vertrouwen erop dat u zelf geen compromitterende beelden maakt van
(andere) leerlingen en enkel fotografeert met toestemming van de leerkracht en betrokken ouders.

Datum jaarfeest groep 1/2 is gewijzigd
Vanwege het bekend worden van de datum van de avond vierdaagse hebben wij besloten om de datum van het
jaarfeest van groep 1 en 2 te wijzigen naar dinsdag 28 mei. In het (digitale) jaarrooster is dit reeds gewijzigd.

We stoppen met schoolmelk
Dit schooljaar is het laatste jaar dat wij schoolmelk aanbieden. De animo loopt erg terug en het gebeurt vaak dat
de melk niet wordt gepakt. De huidige abonnementen blijven dit schooljaar geldig. Mocht uw kind zelf melk
meenemen van huis uit dan is het mogelijk dit in de koelkast te bewaren, totdat het gaat ruiken…

Algemene afspraken
De meeste kinderen parkeren hun fiets keurig tussen de blauwe lijnen. Let er op dat je dit doet, dus niet aan de
kant van de OBS, maar echt in de blauwe lijnen achter de school. 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.

Aangeboden: Rode stoelen
De teamkamer wordt voorzien van nieuw meubilair. Zo een 50 gestoffeerde stoelen bieden wij aan. Wellicht handig
voor in de kantine, bij de scouting of ergens anders. De stoelen bevatten wel wat vlekken en gebruikssporen. Mail
naar karin@rkantonius.nl bij interesse. De stoelen gaan aan het begin van volgende week (maandag 7 oktober) echt
weg.

Nieuws uit de Kerk | Wereldmissiedag
In oktober vieren we in de katholieke kerk altijd de Wereldmissiedag voor kinderen. Overal ter wereld helpen
kinderen andere kinderen door bijvoorbeeld wat geld te sparen. Dit jaar willen we de kinderen in Ethiopië helpen.
In de week van 8 oktober krijg je op school een spaarzakje waar je wat geld in kunt doen voor de kinderen in
Ethiopië. De zakjes mag je meenemen naar de gezinsviering op zondag 14 oktober in onze RK kerk. De viering begint
om 11 uur en het kinderkoor zingt.

Nieuws uit de Kerk | Zingen
Vond je het leuk om in de schoolviering mee te zingen en lijkt het je leuk om ook een keer in een viering in de kerk
mee te zingen? Dat kan. Kom dan twee keer op donderdagavond (4 en 11 oktober) om 18.45 uur mee repeteren in
de kerk. De repetitie is om 19.30 uur afgelopen.
Op zaterdag 10 november willen we samen met kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar uit Kudelstaart,
Aalsmeer, Uithoorn en de Kwakel een dag samen zingen. Overdag leren we liedjes vanaf 10:30 uur en ’s avonds om,
19:00 uur zingen we deze liedjes in een kerkviering. Tussendoor doen we spelletjes en eten we samen. Dit alles
gaat plaats vinden in parochie de Burght in Uithoorn. Iedereen die het leuk vindt om hier aan mee te doen is van
harte welkom! Heb je nog vragen of wil je je opgeven, dat kan bij juf Mirjam: mirjamubink@hotmail.com
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