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Teamnieuws
Juf Sharon en haar vriend Chiel verwelkomen hun prachtige zoon: Tjem. Van harte gefeliciteerd en veel geluk! Er is
ook goed nieuws voor juf Anouk Sparnaaij en haar man Kees (zoon van juf Marlouke), zij verwachten na de zomer
een baby!
We zoeken voor het volgende schooljaar nieuwe krachten voor het Antoniusteam. We zoeken iemand die helpt bij
de ondersteuning en vervanging en we zoeken een extra gymleerkracht. Onderaan deze Nieuwsbrief staan de
vacatures. Weet u iemand? Schroom dan niet om iemand te attenderen op de vacatures.

Ouderenquête
In uw mail heeft u donderdag een uitnodiging ontvangen voor de Ouderenquête 2019. Wij vragen u om (als het
mogelijk is) één enquête in te vullen per gezin. Hij is zowel in het Nederlands beschikbaar als in het Pools. In de
eerste 4 uur van de enquête is hij al door 20 procent ingevuld. Wat fijn! Heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Periodeafsluiting
Op donderdagmiddag 11 april is de tweede periodeafsluiting van dit jaar. De zaal gaat om 13:05 uur open en de
voorstelling in de Proosdijhal zal duren van 13:40 tot 14:40 uur.
Hieronder nog wat aandachtspunten.
 Prioriteit 1: de kinderen moeten het kunnen zien, dus geen ouders tussen de kinderen, ook niet om foto’s
te maken.
 Foto’s worden genomen door een fotograaf en die komen op de website, die mag u downloaden.
 Na de stukjes van de groepen 1/2 en de groepen 3 is er om 13:55 uur een korte pauze, zodat ouders weg
kunnen gaan of binnen kunnen komen. De ervaring heeft geleerd dat er ouders weg gaan als die groepen
geweest zijn en er komt dan ruimte voor ouders die een kind in een hogere groep hebben. Komen om 13:55
is dus ook een optie.
 Wilt u er rekening mee houden dat de ruimte beperkt is, dus per gezin niet meer dan 2 toeschouwers.
De ingang in het midden blijft gesloten. U kunt via de kleedkamergangen de zaal betreden en aan de zijkanten
plaats nemen. Bij deze vragen wij uw medewerking, zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders kunnen genieten van
dit spektakel.

Verplaatsen Klusavond en opgeven voor de Klusavond
Op dinsdagavond 16 april stond de klusavond gepland. Een avond waar we samen met ouders diverse klussen
oppakken. Aangezien op 16 april Ajax haar kwartfinale speelt hebben we een andere avond geprikt; dinsdag 21 mei
vanaf 19:00 uur. We gaan dan verschillende kleine klussen met elkaar doen. Het gaat bijvoorbeeld om het ophogen
van het plein bij de entrees, tuinwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, kleine schilderwerkzaamheden,
etc. Vele handen maken licht werk en het is gezellig om samen aan de school te werken. Binnenkort krijgt u een
mail over de opgave.

Centrale Eindtoets Basisonderwijs
Op 16 en 17 april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen binnenkort
informatie over deze toets.
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Sportdaghulp
Wij zoeken hulp op de sportdag van 17 mei. Het is altijd een gezellige
dag waarbij we er samen voor zorgen dat de leerlingen een leuke en
sportieve dag hebben. Helpt u mee? Geef u dan op via de website.

Excursies
Leren gebeurt op de Antoniusschool niet alleen maar in de school maar
ook daarbuiten. Zo zijn groep 7 en 8 naar het Verzetsmuseum geweest.
Groep 8 heeft ook geleerd hoe onze democratie werkt in het
gemeentehuis. Groep 6 gaat binnenkort naar het Scheepvaartmuseum
en groep 5 gaat naar het Muiderslot. Foto’s van deze excursies staan
op de website van de klas.

Scholing
Afgelopen woensdagmiddag heeft het Antoniusteam een bijscholing gevolgd in Nieuwsbegrip, de methode voor
begrijpend lezen.

Betaling ouderbijdrage
De ouderraad heeft al van bijna alle ouders de ouderbijdrage ontvangen voor het schoolreis, kamp en de extra
activiteiten. Heeft u het nog niet gedaan? Wilt u dit dan snel doen? Er is op 6 maart een herinnering verstuurd.

MR leden
De Medezeggenschapsraad van de Antoniusschool zoekt twee nieuwe enthousiaste ouderleden. In de vorige
Nieuwsbrief stond een oproep en wij kunnen melden dat er genoeg aanmeldingen zijn. Binnenkort meer informatie
over de nieuwe MR leden.

Korfbal, basketbal en atletiek
Het wordt weer druk met schoolsporttoernooien. Het is ontzettend leuk dat er zoveel kinderen meedoen aan deze
toernooien.
Aanstaande zaterdag doen 7 teams mee met het basketbaltoernooi. Succes! Op 6 april doen 43 atleten mee aan
het atletiektoernooi. Zet hem op! Op woensdag 17 april doen 17 teams mee met het schoolkorfbal voor de groepen
3 t/m 8. Veel plezier!
Tijden, teams en het programma worden op de website geplaatst onder het ‘kopje’ sport. Binnenkort de inschrijving
voor het populaire Minivoetbaltoernooi.
De sportcommissie

Vacatures
We hebben momenteel twee vacatures;



Vakleerkracht gym
Vervanger/ondersteuner

WTF minimaal 0,4 maximaal 1,0
WTF in overleg

bij voorkeur ALO geschoold
lesbevoegd

Meer informatie via de website www.rkantonius.nl/vacatures en via Eric Spaargaren. Reacties voorzien van
duidelijke motivatie en CV mogen naar eric@rkantonius.nl

Materiaal om te slopen
Voor de talentenmiddag van de groepen 3 en 4 zijn wij op zoek naar materiaal wat door de kinderen gesloopt mag
worden. Denk aan oude (kleine) apparaten, muis van de computer, afstandsbediening etc. Heeft u iets thuis wat
wij kunnen gebruiken, dan mag dit ingeleverd worden bij de groepen 3. Graag voor woensdag 15 mei. Alvast
bedankt!
Nieuwsbrief
2018-2019

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

Goede doelen | Groep 4
Afgelopen week is groep 4 aan de slag gegaan met het supermarktproject met als doel geld op te halen voor de
stichting Living Memories. Dinsdagochtend 19 maart hebben de kinderen een rondleiding gehad bij de slager en
vervolgens bij de supermarkt. Hierna mochten de kinderen zelf boodschappen halen voor de producten die zij die
middag gingen maken. Woensdag werden de producten verkochten. Het assortiment bestond uit appelmoes, cakefrites, kwarktaart en koekjes. Alle kinderen waren goed aan het verkopen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een
opbrengst van maar liefst €509,10 voor Living Memories!

Uit de kerk | Pasen
Viering Palmpasen
Komen jullie ook op zondag 14 april om 11.00 uur allemaal weer Palmpasen vieren in de kerk? We luisteren naar
het verhaal van Jezus en we lopen een processie. Wat dat is merk je vanzelf wel. Ook komt, na de viering, het Show
Jachthoornkorps weer, waarachter wij de kerk uitlopen. Let op: In deze viering mogen jullie ook je vastenactie
doosje inleveren.
Je maakt thuis een kruis van hout (misschien heb je ‘m nog van vorig jaar), die versier je met kleurtjes papier, groene
takjes, lekkers en een haan bovenop. Op woensdag 10 april van 13.30 – 14.30 kun je op de Antoniusschool een
Palmpaasstok versieren. Aanmelden bij margriet77@kpnmail.com Regel wel zelf je stok en spullen om eraan te
hangen. Papier en doppinda’s worden verzorgd. Het is een goede traditie dat de Palmpaasstok wordt weggegeven
aan een oudere of zieke. Als je zelf niemand kent, hebben wij wel adressen van mensen die erg blij worden van
jouw stok.
Goede Vrijdag
Op vrijdag 19 april herdenken we het lijdensverhaal van Jezus. De kinderen die dit jaar de Eerste Communie gaan
doen, spelen het toneelspel. Dit begint om 14.30 uur.
Pasen
Op zondag 21 april is het Pasen. Een heel speciaal feest in onze kerk. We vieren dat Jezus is opgestaan. Nieuw leven
begint. We maken er met elkaar een mooie viering van met leuke liedjes en mooie gebeden. En natuurlijk horen er
bij Pasen paaseitjes! Wie weet, komt de paashaas ze wel uitdelen of zelfs verstoppen in de tuin?!
zondag 21 april om 11.00 uur
Hopelijk komen jullie met velen,
werkgroep Gezinsviering
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