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Teamnieuws
Juf Anouk Sparnaaij is met vervroegd zwangerschapsverlof gegaan. Juf Anouk van Egmond en juf Erica nemen tot
het einde van het jaar groep 3a over.
Volgend schooljaar formeren we vier groepen 3 van ongeveer 21 a 22 kinderen per groep. De indeling van deze
nieuwe groepen wordt, zoals gebruikelijk, kenbaar gemaakt op de algemene ouderavond. We houden hierbij met
veel zaken rekening zoals de verhouding jongens/meisjes, een gemengd niveau, type kinderen en
vriendjes/vriendinnetjes. Over deze indeling wordt goed nagedacht door de leerkrachten en het zorgteam.
Er zijn drie nieuwe aanwinsten die gaan starten in het AntoniusTeam. Een warm welkom aan Jessica van Wieringen,
Marieke van Veen en Mathijs van Rijn. Meester Mathijs gaat gym geven op de Antoniusschool en hij is reeds gestart
op de Antoniusschool om de gymlessen van juf Erica te vervangen aangezien juf Erica groep 3a nu lesgeeft.
Juf Anouk van Egmond heeft helaas aangegeven dat zij volgend schooljaar op een andere school gaat werken. Juf
Anouk van Egmond werkte hier vanaf februari.
Juf Karin Veerhuis heeft ander nieuws, zij verlaat de Antonius na 19 jaar om te gaan werken in een nieuwe
onderwijsomgeving waar zij weer meer met leerlingen kan werken. Deze uitdaging heeft zij gevonden als intern
begeleider en leerkracht binnen onze stichting op de Oosteinderschool in Aalsmeer. Wij zullen ze missen, maar we
bedanken deze collega’s voor hun inzet en wensen hen veel succes op hun nieuwe school.

MR verkiezing
Voor het komend schooljaar zijn er twee nieuwe MR leden gekozen. De nieuwe leden zijn: Allard Kernkamp en
Margriet Zethof. Fijn dat jullie ons komen versterken. De nieuwe kandidaten worden voorgesteld op de algemene
ouderavond. We willen iedereen bedanken voor het uitbrengen van hun stem.

Kamp groep 8
Woensdag 12 juni gaat groep 8 op kamp naar de bossen in Hierden. Hun avonturen zijn te volgen via het kampblog.
Veel plezier!

Sportactiviteiten
Minivoetbal
Het programma voor het minivoetbal van deze week staat online op onze website. Wij wensen alle deelnemers een
sportief toernooi, veel plezier! Er wordt nog gezocht naar hulp in de water en koffiekraam van de Antoniusschool,
wilt u een (deel van de) avond helpen? Geef u op via de website.
Avondvierdaagse
Vorige week was de avond vierdaagse onder prima omstandigheden. Op de donderdagavond was het een drukte
van jewelste op het schoolplein. Organisatie en hulpouders van harte bedankt!
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Brandweer, soldaten, bakkers, astronauten en nog meer; ze stonden allemaal op het podium te stralen bij het
jaarfeest. Groep 2 nam afscheid van hun kleuterperiode met een spetterende voorstelling voor hun ouders.
Daarvoor werd er samen pannenkoeken gegeten. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Vacatures
Er zijn twee vacatures op de Antoniusschool, zoals gezegd; adjunct-directeur en we hebben een vacature voor
groepsleerkracht (midden-/bovenbouw) met ICT of vervanging. Mocht u iemand weten, wijs ze dan op de vacature
website. We hebben genoeg juffen en meesters voor volgend jaar, maar we zouden dus nog iemand kunnen
gebruiken.

We zoeken nieuwe Ouderraad leden!
Door “natuurlijk verloop” vertrekt een aantal leden uit de Ouderraad en wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leden
die vanaf volgend schooljaar de ouderraad willen komen versterken. Wij zijn op zoek naar ouders die zin hebben
om te helpen bij de organisatie van leuke activiteiten voor de kinderen op school. Denk hierbij onder andere aan
carnaval, het kerstcafé, minivoetbal en de avondvierdaagse. Hiervoor heeft de Ouderraad 6 keer per schooljaar een
vergadering en is er per activiteit een commissie die zich bezighoudt met de organisatie.
Onder de vertrekkende OR leden is ook onze secretaris en we zijn dus ook op zoek naar een nieuwe secretaris (m/v).
De secretaris stelt de agenda op voor de vergaderingen, notuleert de vergaderingen en helpt bij de organisatie van
de leuke activiteiten die de OR organiseert.
Heb je zin om de OR te komen versterken als lid en/of als secretaris? Meld je dan aan via een mail naar
maarse_a@hotmail.com
Auke Maarse (voorzitter ouderraad Antoniusschool)

Algemene ouderavond en bingo prijzen oproep (herhaling)
De Algemene ouderavond is op donderdag 27 juni. Tijdens die avond presenteert de Ouderraad wat er met de
gelden is gebeurd en welke activiteiten zijn georganiseerd. Het Antoniusteam blikt terug op het afgelopen jaar en
kijkt vooruit naar het komende schooljaar. Ook de formatie voor schooljaar 2019/2020 en de groepsindeling voor
de nieuwe groepen 3 worden bekend. De avond begint om 20.00 uur en het officiële gedeelte wordt om circa 21.30
uur opgevolgd door de altijd gezellige bingo!
Door ouders worden ook vaak prijzen beschikbaar gesteld. Daar zijn wij als organisatie, maar natuurlijk ook de
prijswinnaars, heel blij mee! Daarom de vraag of u ons wilt helpen de bingo prijzen op het podium weer mooi te
laten stralen dit jaar... Heeft u een eigen onderneming die u graag op deze manier onder de aandacht brengt? Wilt
u iets doneren of beschikbaar stellen? Alles is welkom!
Wanneer dit wenselijk is, is het mogelijk om het logo van de onderneming op de presentatie te laten zien. Heeft u
vragen of iets aan te bieden, neem dan per mail de Ouderraad. (mail kan gestuurd worden naar
ouderraad@rkantonius.nl) Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
De ouderraad kijkt met plezier uit naar deze geweldige avond!
Komt dat zien en graag tot de 27e juni!
Groet namens de Ouderraad,
Auke Maarse
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