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Nummer 6 | 7 januari 2019
De eerste Nieuwsbrief van 2019. Wij hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad en wensen u gezondheid en veel
geluk voor 2019.

Kerst
In een mooi versierde school konden wij genieten van het kerstdiner. Er hing een gezellige sfeer in de school en ook
de snert en de gluhwein werd goed genuttigd door de ouders. Iedereen bedankt voor de hulp en het lekkere eten.
Groep 8 heeft een mooi kerstverhaal opgevoerd. In het AntoniusJournaal op de website wordt teruggeblikt op de
kerstperiode.

Privacy
Aan het begin van het schooljaar vroegen wij u om de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) op te geven. Dit
gebeurde gelijk met de ouderbijdrage formulieren. Wij hebben van alle gezinnen nu een formulier terug en wij
bewaren dit. Nieuwe ouders krijgen bij de start op de Antoniusschool een privacy formulier mee.
In het nieuwe schooljaar gaan wij de vragen niet nogmaals stellen. Er werden twee vragen gesteld. Enerzijds de
vraag over gegevensdeling en anderzijds de vraag over het gebruik van beeldmateriaal.
De vraag over gegevensdeling hoeven wij niet te stellen. Alle gegevens die wij delen doen wij uit wettelijke
grondslag en enkel met het oog om ons onderwijs te organiseren. Wij geven de gegevens nooit aan derden of aan
partijen die u eventueel reclame kunnen sturen. Volgend jaar stellen wij u dus geen vraag over gegevensdeling.
De vraag over beeldmateriaal moeten wij eenmaal aan u stellen. De toestemming blijft daarna geldig. Wel zullen
wij elk jaar herhalen wat wij doen met het beeldmateriaal en welke regels wij hebben. Basis blijft het gezond
verstand gebruiken. U kunt uw voorkeur ten alle tijden intrekken of alsnog verlenen.
Mocht u met vragen zitten dan bent u altijd welkom om bij de directie even naar binnen te lopen.

Informatie avond leesonderwijs en Cito volgsysteem voor ouders van groep 3
Op maandag 14 januari organiseren wij een informatie avond over het leesonderwijs voor de ouders/verzorgers
van de groepen 3. Er wordt ook uitleg gegeven over de Cito toetsen en het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken.
De avond begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur. Het is in de speelzaal beneden.

Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! Dit is elk jaar een groot feest met allerlei spelletjes, bingo, schminken,
een casino en het spookhuis. Uw hulp is voor deze dag (tot 12.00) onmisbaar! U kunt zich vanaf nu aanmelden via
de website. Er kan een voorkeur opgegeven worden bij welke groep u graag wilt helpen. U krijgt een
bevestigingsmail als uw opgave is verzonden. In de week van 25 februari krijgt u een brief waarop staat waar u bent
ingedeeld.
Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest

Aanpassing gymrooster vanwege tutorlezen
Vanaf deze week gaan voor de groepen 3a, 5c en 5d op donderdag nieuwe gymtijden in. Dit blijft zo tot het eind
van het schooljaar. Groep 5d heeft op donderdag gym van 8.45 tot 9.30 uur. Groep 5c heeft op donderdag gym van
11.15 tot 12.00 uur. Groep 3a heeft op donderdag gym van 14.30 tot 15.15 uur.
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Klusavond
Dinsdagavond 16 april wordt er een klusavond georganiseerd op de Antoniusschool. We doen dan met elkaar
(kleine) klusjes in en om de school. Binnenkort volgt meer informatie, houdt u de datum vrij?

Jeugdhulpverlener op school
Maaike Taekema werkt nu een jaar bij ons op school als jeugdhulpverlener. In onderstaande brief stelt zij zich
(nogmaals) aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Maaike Taekema. Sinds januari 2018 ben ik wekelijks op de Antoniusschool als jeugdhulpverlener
vanuit de Gemeente Aalsmeer. Ik heb de opleiding Pedagogiek gevolgd op de Hogeschool van Amsterdam en heb
een aantal jaar ervaring als jeugdhulpverlener voor verschillende gemeenten.
In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor
mij is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben, zodat kinderen binnen
hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Wekelijks ben ik op donderdagochtend van 8:30 tot 11:30 uur aanwezig op de
Antoniusschool. U kunt bij mij binnenlopen voor informatie en advies rondom de ontwikkeling
en opvoeding van uw kind. Ook kan ik indien nodig meedenken over een passend zorgaanbod
buiten de school.
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden. U kunt mij tevens bereiken op
m.taekema@amstelveen.nl of op telefoonnummer 06-52098474.
Met een vriendelijke groet,
Maaike Taekema
Jeugdhulpverlener Antoniusschool

Coördinator Boekenspaarplan gezocht!
De Antoniusschool zoekt een nieuwe coördinator voor het Boekenspaarplan. Eveline Buskermolen gaat aan het
eind van dit jaar stoppen en wij hopen het Boekenspaarplan goed te kunnen continueren. Wilt u ons helpen?
Als coördinator bent u verantwoordelijk voor:
-

Het indelen van groepen boekenspaarplan-ouders (in overleg met de groepshoofden);
Boeken uitzoeken voor de voorraad (in overleg met de groepshoofden);
Regelen van de boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek;
Overleggen en vastleggen schrijversbezoek tijdens de Kinderboekenweek;
Regelen van de actie ‘Geef mij maar een boek’ en ‘Geef mij maar een prentenboek’;
Aan het eind van het schooljaar financiële verantwoording naar de ouderraad en ouders afleggen.

Dit kost over het algemeen maar een aantal uurtjes per week. Alles kan in overleg met de groepshoofden en met
Angèle Aartman van het Boekhuis in Aalsmeer. Het sparen doen we op woensdagmorgen op school van 8.45 tot
10.30 uur. Natuurlijk blijft Eveline nog aanspreekbaar om te helpen. Voor meer informatie en vragen is Eveline te
bereiken via boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com en 06-13895486.
Lijkt dit u wat? Meldt u aan bij Karin Veerhuis via karin@rkantonius.nl of loop binnen bij de directie.
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JeugdSportPas
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige
manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. Er zijn verschillende periodes in het
schooljaar en blok 2 is nu gestart. Er is in deze periode weer een gevarieerd aanbod van sporten op het programma.
Inschrijven kan tot enkele dagen voordat de training begint via de nieuwe website:
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl
Aanmelden verloopt per activiteit, je hoeft geen account aan te maken. Kosten zijn € 7,50 per sport (tenzij anders
vermeld), hiervoor krijgen de kinderen vier trainingen van een uur bij de vereniging.

Vergeet u zich niet op te geven voor de Carnaval Ouderhulp?
Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest
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Geef mij maar een boek!
Beste ouders en kinderen van groep 5, 6, 7 en 8,
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de actie ‘Geef Mij Maar Een Boek’. Geef Mij Maar Een Boek is een
initiatief van de landelijke boekhandels. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met ‘de kroonjuwelen van
de Nederlandse jeugdliteratuur’. Ieder jaar kiest de boekhandel een nieuw boek. Vorig jaar werd ‘Ronja de
Roversdochter’ uitgekozen.
Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman
Tijdens de actieperiode is het mogelijk dit boek (in paperback op met full
colour omslag) aan te schaffen voor maar € 2,50. Het boek moet van te voren
worden besteld. Lever daarom voor 18 januari onderstaand strookje met €
2,50 in bij de leerkracht van uw kind in een gesloten envelop met daarop de
naam en klas van uw kind.
Deze actie gaat buiten het Boekenspaarplan om en dus kunnen ook kinderen
die niet aan het Boekenspaarplan meedoen, dit boek bestellen. Het boek is
dan ook niet via het Boekenspaarplan voor deze prijs te bestellen.

KRUISTOCHT IN
SPIJKERBROEK
De 16-jarige Dolf uit Amstelveen geeft zich op als proefkonijn: hij zal door een
materie-transmitter teruggeflitst worden naar de middeleeuwen om daar één
middag een kijkje te nemen. Om vijf uur diezelfde middag moet Dolf weer op
de afgesproken plek staan om teruggeflitst te worden naar de twintigste
eeuw. Maar door een foute berekening komt hij in het jaar 1212 terecht in
een Kinderkruistocht en niet op het riddertoernooi dat hij zo graag wilde

Rond 8 februari 2019 zullen de
boeken worden uitgeleverd.

bijwonen. En het lukt Dolf niet om op tijd op de afgesproken plek te staan.
Moet Dolf nu voor altijd in 1212 blijven?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Naam: …………………………………………………………………………………
Groep: …………………………………
Aantal : ………

Lever dit strookje met 2,50 euro per boek in een envelop in bij de meester of
juf.
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