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De laatste nieuwsbrief van 2020. We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin veel van ieders flexibiliteit werd 
gevraagd en nog steeds wordt gevraagd. We zijn trots op ons team waarin we blijven zoeken naar mogelijkheden 
binnen de gestelde regels. Dat vraagt veel van u, de kinderen en het team en wij zijn dankbaar voor deze inzet. 
 
Teamnieuws 
Juf Marlous en Jorik verwachten in mei hun eerste kindje. We feliciteren Marlous en Jorik met dit mooie nieuws.  
 
Corona 
Helaas blijven we druk met het virus. Er zijn al meer dan 60 tests afgenomen bij het Antoniusteam. Maandag 30 
november is meester Glenn positief getest. Glenn loopt stage bij de gymlessen van meester Mathijs op vrijdag. 
Het nauwe contact is maar kort geweest met de kinderen. Het advies is om de gezondheid goed in de gaten te 
houden.  
We zijn blij met de inzet van ons team. Het lukt om alle kinderen les te kunnen blijven geven. Gisteren waren er 
6 leerkrachten om diverse redenen afwezig en is er geen klas naar huis gestuurd.   
 
Sint | herhaling 
Vrijdag 4 december komen Sinterklaas en de Pieten bij ons op 
school. De kinderen mogen die ochtend eerst gewoon naar de 
eigen klas. De groepen 5, 6, 7 en 8 nemen hun gemaakte surprise, 
in een vuilniszak met daarop de naam van degene voor wie de 
surprise is, mee naar hun klas en leveren deze voor schooltijd in. 
Helaas kunnen ouders dit jaar vanwege de voorschriften niet 
blijven kijken. Wij vragen u om na het brengen van uw kind naar 
huis te gaan. Wanneer alle ouders weg zijn, gaan wij naar buiten 
en wachten wij, ruim opgesteld, de Sint bij de Kiss en Ride op. Het 
is niet de bedoeling dat de ouders rond het plein blijven staan. U 
kunt thuis via onze website online meekijken met de aankomst van 
de Sint. De ‘twitch stream’ komt online vanaf 8:30 uur. Na de aankomst gaan alle kinderen weer met hun juf of 
meester naar binnen om daar verder feest te vieren. De onderbouw gaat alleen de ochtend naar school en de 
bovenbouw heeft een continurooster tot 14.00 uur. 
 
Kerst 
Kerst zal dit jaar vanwege corona op een andere manier gevierd worden dan we gewend zijn. In plaats van een 
kerstdiner op donderdagavond houden we een kerstontbijt op vrijdagochtend 18 december. We denken dat dit 
een heel mooi alternatief is en maken er op deze manier een gezellige kerstviering van.   
Het ontbijt zal door school en de ouderraad verzorgd worden. Het ontbijt wordt betaald uit de ouderbijdrage 
(ouders bedankt!). De schooltijden blijven hetzelfde. Vanaf 12 uur heeft iedereen vakantie. Alle kinderen nemen 
donderdag 17 december een eigen bord, beker en bestek mee voor het ontbijt.   
Met alle groepen maken we een leuke Antoniusfilm die we na het ontbijt in de klassen zullen bekijken.   
Helaas moeten we het kerstcafé voor de ouders aan ons voorbij laten gaan.  
 
Mochten er in de persconferentie van 8 december a.s. (extra) maatregelen aangekondigd worden die vragen om 
aanpassingen, dan informeren wij jullie hierover op 9 december.  
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Vanaf 8:30 live via de website 

http://www.rkantonius.nl
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Antoniusjournaal 
Er is een nieuw AntoniusJournaal gemaakt. Nu te zien via 
www.rkantonius.nl met onder andere een interview met Juf 
Yvette, een bezoek aan de Watertoren door groep 6, Opera en 
ballet en nog veel meer. Bedankt groep 8 voor het maken van 
dit leuke journaal.  
 
Nieuws uit de kerk | Vormen 
In december gaat een vormsel-traject starten voor kinderen uit 
groep 8 die dat willen. Maar wat is 

het vormsel? Vormsel betekent vorm-krijgen: God geeft ons zijn Heilige Geest en daardoor krijgt ons leven een 
“vorm”. In de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar de betekenis van het vormsel voor ons leven.  
Wij zullen samen zijn, met elkaar praten en onder het genot van een hapje en een drankje werken aan de groei 
van ons geestelijk leven. We komen vanaf december maandelijks op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 u in de 
Emmaüskerk te Uithoorn (Potgieterplein 4, 1422BB, Uithoorn) bij elkaar. Als uw kind gaat deelnemen wordt 
verdere informatie via de mail gedeeld. Aanmelden of nadere vragen kan via het 
emailadres vormsel.amstel.westeinder@gmail.com 
Een warme groet, Pastoor Marco en  Leonie van Ittersum 
 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021! 
Het Antoniusteam 
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