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Ouderenquête en leerling-enquête 
We hebben 400 enquêtes ontvangen. Wij zijn onwijs trots op de betrokkenheid van ouders. Bedankt voor het 

invullen! We bekijken nu de resultaten van de enquête en analyseren de gegevens. Daarna bespreken we dit met 

het team en kijken welke acties we gaan ondernemen. We koppelen enkele resultaten middels een nieuwsbrief 

terug en op de Algemene Ouderavond blikken we terug.  

De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben ook een enquête ingevuld. Dit ging over veiligheidsbeleving en 

sociale vaardigheden. Het sociaal team van de Antoniusschool bekijkt de scores en gaat samen met het zorgteam 

van de school bekijken wat we met de gegevens kunnen.  

 

Schoolplein 
Nog steeds zijn wij ontzettend trots op ons schoolplein. Het gras kon vorig jaar niet goed groeien in de hete en 
droge zomerperiode. Wij doen een nieuwe poging in de meivakantie. Wij hopen dat de buurt en alle ouders 
meewerken om ervoor te zorgen dat er niet wordt gespeeld op het kleuterplein in de vakantie. Zo krijgt het gras 
rust en de mogelijkheid om te groeien. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 

Periodeafsluiting 
Wat hebben we weer mogen genieten van de optredens van de kinderen afgelopen donderdag. We zagen veel 
vrolijke dansjes en er was veel publiek. Foto’s binnenkort op de website. 
 

MR leden 
In een vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat er nieuwe MR leden worden gezocht. Na de vakantie krijgt u een 
overzicht van de verkiesbare MR ouders. Zij stellen zich voor en geven aan waarom ze in de MR willen als 
vertegenwoordig van de ouders. Daarna krijgt de oudste van het gezin een stemformulier mee. Ouders mogen dan 
twee voorkeuren aangeven, vanwege de twee beschikbare plaatsen. Bij de hoofdingang staat een stembus waar 
de briefjes in kunnen. Meer informatie zal na de meivakantie volgen.  
 

Minivoetbal 
De inschrijving van het minivoetbal is gesloten. Er zijn 395 kinderen die meedoen. De sportcommissie heeft nu de 
taak om zo snel mogelijk de 55 teams te maken, leiders te zoeken en deze naar de Ouderraad en de organisatie van 
het minivoetbal te sturen. Er zijn veel wensen van ouders en kinderen over de teams, maar niet alles kan ingewilligd 
worden. Wij hopen dat daar begrip voor is. 
De Sportcommissie 

Goede doelen | Groep 7 
Elk jaar zetten de kinderen van de Antoniusschool zich in voor een goed doel. De groepen 7 leek het een mooi 
gebaar om zich in te zetten voor de Stichting Living Memories, gesteund door medeleerling Dylan. Dit hebben ze 
gedaan door middel van een Stroopwafelactie. De kinderen zijn de deuren in Kudelstaart langs gegaan en hebben 
heel veel pakjes stroopwafels verkocht. Met zijn allen hebben ze het mooie bedrag van € 2029,80 opgehaald voor 
de Stichting Living Memories. De cheque zal na de meivakantie officieel overhandigd worden aan een vrijwilliger 
van de stichting. 
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Tussenschoolse opvang nieuws  
Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heeft u een uurtje tijd om te komen helpen tussen 12.00 en 13.00 
uur? Neem dan even contact op met Daniëlle; tso.kudelstaart@live.nl Er staat een vergoeding tegenover en uw 
kind blijft gratis over.   
 

JeugdSportPas blok 4 
De inschrijving voor blok 4 van de JeugdSportPas is geopend. Je kunt kiezen uit Judo, Handbal, Voetbal, 
Zwemmen, Twirlen, Kleutergym, Ritmische Gym, Dansen, Yoga en Waterskiën. Inschrijven kan tot enkele dagen 
voordat de training begint via de website:  https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl 
Heb je nog vragen dan kun je die stellen aan Esther de Heij via aalsmeer@teamsportservice.nl of 023-2055517 
 
Aanmelden verloopt per activiteit, je hoeft geen account aan te maken. De JeugdSportPas is een 
sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken 
met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. Kosten zijn € 7,50 per sport voor vier trainingen (tenzij anders 
vermeld). 
 

Combifun Escaperoom 
Net zoals iedere andere vakantie organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, de Binding en Team Sportservice Aalsmeer 
ook nu weer hun gezamenlijke CombiFun activiteit op vrijdag 1 mei. Bij deze Combifun activiteit gaan we zelf een 
escape room bouwen. De kinderen verzinnen een spannend verhaal, maken allerlei puzzels en bedenken 
opdrachten. Na de pauze,  gaan de kinderen de escape room van een ander groepje spelen. Ze proberen te 
ontsnappen en het mysterie op te lossen door puzzels te maken, sloten open te krijgen en meer. Een leuke 
vakantieactiviteit voor echte speurneuzen! 
 
Inloop vanaf 9.30 uur, start programma 09.45 uur, bij de Binding in de Zijdstraat 53. De activiteit is rond 12.30 
afgelopen. Inschrijven via www.debinding.nl/agenda  kan tot maandag 29 april. De activiteit kost bij 
voorinschrijving 4 euro en, indien nog plek, 5 euro per kind aan de deur. 
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