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De eerste Nieuwsbrief van 2022. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en wensen u gezondheid en veel 
geluk voor 2022. 
 
Teamnieuws 
Inmiddels zijn bijna alle juffen die met verlof waren weer gestart. Fijn dat iedereen er weer is! 
 
Helaas heeft juf Pauline aangegeven het Antoniusteam te gaan verlaten. Per 1 maart heeft zij een uitdaging 
gevonden op de Piet Mondriaan school in Abcoude. We bedanken haar voor haar werk op de Antoniusschool. We 
wensen juf Pauline veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek.  
 
Juf Daphne en haar vriend Daan verwachten in juli hun eerste kindje. We feliciteren hen van harte met dit mooie 
nieuws! 
 
Corona 
We zijn blij dat we na de kerstvakantie weer ‘gewoon’ open mochten gaan. Toch gelden er nog wel maatregelen 
in school. We doen er alles aan om de groepen zoveel mogelijk op school les te geven. Dit is een uitdaging 
momenteel. Ook wij hebben te maken met ziekte, quarantaines en andere omstandigheden. Afgelopen dinsdag 
waren er 7 leerkrachten niet en toch hebben we geen groep naar huis hoeven sturen vanwege personeelstekort. 
We hebben niet op alle dagen genoeg ‘reserves’ op de bank, er komen nu zelfs collega’s extra dagen werken om 
les te geven. Dit lukt niet altijd. Het kan gebeuren dat de groep van uw kind wordt verdeeld om te voorkomen dat 
de kinderen naar huis moeten. Echter geeft dit weer een uitdaging als het gaat om besmettingen; lastige 
dilemma’s waarbij we steeds proberen om de beste keuze te maken.  
 
Het woord gewoon staat hierboven tussen aanhalingstekens. De situatie is momenteel niet gewoon. Elke ochtend 
komen er meldingen binnen van kinderen die in quarantaine moeten, besmet zijn, worden getest of ‘gewoon’ ziek 
zijn. Soms moeten wij een moeilijke afweging maken of er een klas in quarantaine moet. Hierbij worden we 
geadviseerd door de GGD en houden wij ons aan de richtlijnen. Momenteel is er bij drie positief geteste leerlingen 
binnen 7 dagen een overleg met de GGD of de klas een quarantaineadvies krijgt. Wij houden dit goed in de gaten 
en proberen zo helder mogelijk te communiceren.  
 
De quarantaineregels zijn niet altijd duidelijk. De overheid heeft hiervoor een quarantainecheck gemaakt. U vindt 
deze op de website: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ Wellicht geeft dit u duidelijkheid als u te maken 
heeft met een eventuele quarantaine. 
 
Naast het gemeentehuis in Aalsmeer staat momenteel de testunit van de GGD. Hier kan zonder afspraak een test 
worden afgenomen. Vandaag waren er 29 klassen op school. Twee thuis waarvan één klas er morgen weer kan 
komen. 
 
We weten dat we veel van jullie vragen. Bedankt voor jullie eerlijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. 
 
Luizencontrole 
Er is geen luizencontrole op school vanwege de coronamaatregelen. We vragen of u zelf de haren van uw kind wil 
controleren. Dank voor de medewerking. 
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Informatie avond leesonderwijs en Cito volgsysteem voor ouders van groep 3 en 4 
Op maandag 7 februari staat voor de ouders van de groepen 3 en 4 een informatieavond gepland over het 
leesonderwijs en de Citotoetsen. Deze zal online plaatsvinden. Hierover wordt u binnenkort via mail 
geïnformeerd.  
 
Studiedag woensdag 26 januari 
Op woensdag 26 januari heeft het 
team een studiedag over 
instructie. De afgelopen 
studiedagen stonden in het teken 
van de expliciete directe instructie 
(EDI). Het EDI model is een middel 
om de kwaliteit van de instructies 
op school te waarborgen. 
Afstemmen op de instructie-
behoefte van de groep, doelgericht werken, leerlingen succeservaringen laten opdoen en het geven van denktijd 
staan hierbij centraal. Met behulp van EDI zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden goed worden 
overgebracht op de leerlingen. 
 
Leerlingenraad  
Vanaf dit schooljaar heeft de Antoniusschool een eigen leerlingenraad. In de groepen 6, 7 en 8 zijn in oktober 
verkiezingen gehouden. De kinderen konden zichzelf kandidaat stellen en maakten een eigen programma. De 
leerlingenraad denkt mee met onderwerpen die voor de kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over het buiten 
spelen, activiteiten, lezen en de inrichting van het gebouw. Op de Antoniusschool maken wij leerlingen 

verantwoordelijk voor de 
omgeving waar zij leven. Een 
leerlingenraad hoort hier zeker 
bij. Juf Mieke en juf Romy 
begeleiden de leerlingenraad. 
In de vergadering kunnen zij 
onderwerpen aandragen of 
bespreken zij onderwerpen 
vanuit de leerkrachten. 
Meester Eric, meester Danny of 
juf Geeske schuift aan in de 
vergadering. De leerlingenraad 
focust zich nu op het 
buitenspelen van de kinderen. 
De leden van de leerlingenraad 
nemen hun taak zeer serieus en 
wij wensen hen veel succes! 
 

 

Carnaval 2022 
Vrijdag 18 februari gaan we dit jaar carnaval anders vieren dan normaal. Natuurlijk gaan we er zeker bij stilstaan. 
We hebben dit jaar in ieder geval geen extra ouders nodig en wij hopen dat we volgend jaar weer op uw hulp 
mogen rekenen! De kinderen mogen die dag allemaal verkleed naar school komen. 
 
Vacature 
We hebben een vacature openstaan voor een leerkracht. Mocht u iemand weten, dan mag u zeker naar de 
vacature verwijzen op onze website https://www.sko-aalsmeer.nl/vacatures/  
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