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Tafeltjesavond
Op dinsdag 20 november en op donderdag 22 november bent u welkom op de 10 minuten gesprekken voor de
groepen 1 tot en met 7. We praten dan over het welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. U kunt
door de hoofdingang naar binnen.

Sinterklaas
Woensdag 5 december komen Sinterklaas en de pieten
bij ons op school. De kinderen mogen die ochtend eerst
gewoon naar de eigen klas. De groepen 6, 7 en 8 nemen
hun 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 3-4-5 hebben een feest met de Sint. De Sint gaat natuurlijk ook nog even kijken bij de
groepen 6 t/m 8. Iedereen is gewoon om 12:15 uur vrij.

Week van de Mediawijsheid
In de groepen 5 tot en met 8 wordt deze week (19 november – 23 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 (zie website) 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.

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 20 december tussen
17.30 uur en 19.00 uur, groep 1/2 is om 18:45 klaar. Op vrijdagochtend 21 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.

Schoolfotograaf
De foto’s zijn online te bestellen. Uw kind heeft een kaartje met een inlogcode voor de digitale omgeving.
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Ouderbijdrage
Maandag 7 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! Bij het
betalen kunt u de melding krijgen dat de rekening op naam staat van Stichting voor Katholiek onderwijs Aalsmeer.
Dat is correct, de rekening staat inderdaad op naam van de stichting van de school.

Broertjes/zusjes aanmelden
Voor de prognose van het leerlingaantal is het voor ons fijn om te weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen.
Mochten er broertjes/zusjes zijn dan kunt u dit doorgeven bij Jorine. U kunt langskomen op elke ochtend behalve
vrijdag. Jorine zit in het directiekantoor bij de hoofdingang rechtsaf. Mocht u nieuwe ouders kennen, zij zijn altijd
welkom voor een rondleiding door de school. Een afspraak maken gaat telefonisch en het liefst voordat het kind
drie jaar is geworden.

Goede doelen | Groep 6 steunt de Voedselbank
In de Week van de Voedselbank hebben de kinderen van de groepen 6 een inzamelingsactie gehouden voor de
Voedselbank. Eerst kregen de kinderen een presentatie over de Voedselbank zodat ze wisten wat voor goed werk
de Voedselbank precies doet. Na de presentatie ging iedereen meteen hard aan de slag met het verzamelen van
gezonde producten. De producten konden in de klas worden ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten.
Uiteindelijk hebben we acht kratten vol kunnen krijgen met allerlei levensmiddelen. Het was een groot succes!

Nieuws uit de Kerk | Toneelspelers gezocht voor Kerst
Voor de kerstvieringen in de kerk zoeken wij kinderen uit groep 6-7-8 die mee willen doen in het toneelstuk. Het
toneelstuk doen we 2x: op 24 december om 17.00 uur bij het kindje wiegen en om 19.00 uur in de kerstnachtviering.
We oefenen 2x: woensdagmiddag 19 december na schooltijd tot ong. 1 uur en zaterdag 22 december van 14.0016.00 uur.Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur dan een mailtje naar: mirjamubink@hotmail.com
Kinderen die het leuk vinden om in de kerstvieringen mee te zingen zijn ook van harte welkom. De repetities zijn
op donderdagavond van 18.45- 19.30 uur. We repeteren in de kerk.
De eerstvolgende gezinsviering is zondag 9 december. We vieren dan de tweede zondag van de advent. De viering
begint om 11.00 uur en het kinderkoor zingt.

AntoniusJournaal
Groep 8a heeft een nieuw AntoniusJournaal gemaakt. Van alles komt voorbij; de opening van het schoolplein, Tosca
Menten, het bezoekuur, nieuwe leerkrachten, de openingsviering. Hij is te bekijken via onze website:
www.rkantonius.nl
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