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Staking 15 maart
Op 15 maart is er een onderwijsstaking uitgeroepen. Op dit moment kunnen wij nog niet met duidelijkheid zeggen
hoe deze dag eruit gaat zien. Wij zijn dit eerst nog intern aan het bespreken. U ontvangt zo snel als mogelijk
informatie over deze dag, dit zal in ieder geval voor de voorjaarsvakantie zijn.

Uit de klassen
Januari en februari zijn maanden waarin van alles gebeurt. Zo wordt er door de groepen hard gewerkt aan de
toetsen van Cito. Groep 8 bezoekt middelbare scholen om te kijken waar zij hun carrière gaan vervolgen. Groep 8
gaat ook net als groep 7 dit jaar naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. We starten met de lessen van de
Gelukskoffers in de groepen 3, 6 en 8. Wellicht zit er nog een mooie thuisopdracht voor u aan vast? Groep 1/2 zijn
bezig met hun nieuwe thema in de klassen. Groep 3 leert letter na letter en bakten eitjes bij het aanleren van de
‘ei’. Bij de groepen 4 worden de tafels hard geleerd. De groepen 5 hadden speciaal bezoek in de klas voor de
afronding van hun goede doelen project. Meer informatie hierover leest u verderop in de Nieuwsbrief. Nieuwsgierig
wat er gebeurt in de klassen? Kijk eens op de klassensites via www.rkantonius.nl

Carnaval
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! De dag begint op de normale tijd in de klas en om 8:50 uur staan de
kinderen buiten voor de opening. Ouders mogen blijven kijken achter de hekken van het kleuterplein en de opvang.
Voor groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 12.00 uur. Alle kinderen nemen eigen eten en drinken mee voor 10.15 uur.
Voor groep 5 t/m 8 geldt dat alle kinderen overblijven en de dag eindigt om 14.00 uur. De kinderen van groep 5 t/m
8 nemen ook eten en drinken mee voor het overblijven. Om 08.50 uur is de opening op het schoolplein en wordt
de nieuwe naam van de school onthuld door onze eigen jeugdprins Aik en jeugdprinses Floor. Hierna kan het feest
echt gaan beginnen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar hulpouders. U kunt zich aanmelden via de website. We hebben nog best veel
ouders nodig;
Groep 1/2: nog 21 ouders nodig
Groep 3/4: nog 12 ouders nodig
Groep 5/6: nog 6 ouders nodig
Groep 7/8: nog 12 ouders nodig.
Uiteraard mogen de ouders ook verkleed, maar het moet niet. Graag tot dan!
Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest

Tafeltjesavond 7 en 12 maart
Voor de groepen 1 tot en met 7 is er op donderdag 7 en op dinsdag 12 maart een tafeltjesavond gepland. Wilt u
voor vrijdag 1 februari bij de leerkracht van uw kind(eren) aangeven als u een datum niet beschikbaar bent?
Sommige leerkrachten gaan ’s middags al starten met de gesprekken. Mocht dit zo zijn, dan informeren zij u zelf
in een e-mail.

Noodnummers
Mochten wij u als ouder/verzorger niet kunnen bereiken dan is het soms fijn om een ander nummer achter de hand
te hebben. Dit kan bijvoorbeeld een oma/opa zijn of een oppas. Mochten uw contactgegevens niet compleet zijn
of niet meer actueel, dan kunt u mailen naar jorine@rkantonius.nl , zij past dit dan aan in de administratie.
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder staat het vakantierooster voor het volgende schooljaar. De studiedagen worden bij het jaarrooster
bekend gemaakt. De vakantieroosters staan op de website van de Antoniusschool bij het kopje ‘Informatie’.
herfstvakantie
21 oktober 2019
25 oktober 2019
kerstvakantie
23 december 2019
3 januari 2020
voorjaarsvakantie
17 februari 2020
21 februari 2020
Goede vrijdag en Pasen
10 april 2020
13 april 2020
meivakantie
27 april 2020
8 mei 2020
Hemelvaart
21 mei 2020
22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
2 juni 2020
Zomervakantie
6 juli 2020
14 augustus 2020

Goede doelen | Groep 5
Groep 5 heeft de afgelopen maanden heel veel doppen gespaard. De eindstand is 52,8 kilo plastic doppen. Ook
heeft groep 5 geld opgehaald voor KNGF. Zij hebben bij elkaar een bedrag van maar liefst 377,88 euro opgehaald.
Wat een fantastisch resultaat! De kinderen van groep 8 hebben voor het Antoniusjournaal gefilmd bij groep 5a toen
het bedrag bekend werd gemaakt. Dit kunt u dus terugzien in het komende Antoniusjournaal. Hartelijk dank aan
iedereen die heeft meegeholpen!

Goede doelen | Groep 8
Groep 8 heeft zelf kaarsen gemaakt tijdens de kerstperiode. Er is met de verkoop van deze kaarsen 346,20 euro
opgehaald voor KIKA.

Coördinator Boekenspaarplan gezocht! (herhaling)
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.

Vergeet u zich niet op te geven voor de Carnaval Ouderhulp?
Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest

Nieuwsbrief
2018-2019

www.rkantonius.nl
antonius@rkantonius.nl | 0297-322819

