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Carnaval | 18 februari 2022 
De Antoniusschool zonder carnaval, dat kan natuurlijk niet! Vanwege het huidige aantal besmettingen, starten 
we in de klassen. De kinderen kunnen op de normale tijd naar school komen. We zouden het leuk vinden als de 
kinderen allemaal verkleed zijn. Enge kostuums als ‘killerclowns’ of ‘Squid Game’ gerelateerde outfits vinden wij 
niet passen op de basisschool.  
 
Natuurlijk heeft de school op die dag een andere naam. Jeugdprins Yoeri en Jeugdprinses Indy uit groep 8 gaan 
samen met prins Richard, adjudant Ronald en meester Eric het carnaval openen. Vanaf half 9 is de livestream te 
bekijken via de website. Daarna zijn er in de klassen allerlei leuke activiteiten en spelletjes te doen. Kinderen die 
thuiszitten vanwege quarantaine kunnen helaas niet meedoen op deze dag. Er is een continurooster. De 
onderbouw is gewoon om 12:00 uur vrij en de bovenbouw kan om 14:00 van de vakantie gaan genieten.  
 
Corona 
Gisteren was er weer een persconferentie waarbij werd aangegeven dat we langzamerhand weer teruggaan naar 
‘normaal’. Wat fijn om te horen dat we weer wat meer kunnen! Na alle spanningen van quarantaines, 
besmettingen en dingen die niet mochten is het voor kinderen weer fijn als er weer wat meer mag.  

• De isolatie tijd bij een besmetting is van 7 naar 5 dagen gegaan. Na een positieve besmetting mag een 
kind dus sneller weer naar school, er moeten dan geen klachten meer zijn.  

• De zelftesten blijven beschikbaar voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Ook andere gezinnen die hier 
gebruik van willen maken kunnen bij de hoofdingang testen halen. Er zijn weer nieuwe testen geleverd.  

• Ouders mogen na de voorjaarsvakantie weer mee de groep in bij het wegbrengen van groep 1, 2 en 3.  
 
Bezoekuur ouders 
Het bezoekuur dat gepland staat op dinsdag 1 maart verplaatsen we naar dinsdag 12 april. U krijgt dan de 
mogelijkheid om in de klas mee te kijken tijdens een les. In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie. 
 
Rapport en 10-minutengesprekken  
De kinderen in de groepen 2 t/m 8 krijgen maandag 7 maart het rapport mee. De 10-minutengesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7 zullen verdeeld over de week van 14 t/m 18 maart plaatsvinden. We praten dan over het 
welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. Via Parro krijgt u een uitnodiging om in te tekenen 
voor de gesprekken in deze week. Let op dat u minimaal 10 minuten ‘looptijd’ tussen de gesprekken plant wanneer 
u voor meerdere kinderen komt. De gesprekken vinden fysiek plaats tenzij u in quarantaine zit of 
gezondheidsklachten heeft.  Er zijn diverse entrees open om het gebouw te betreden.  
De planning voor het inschrijven is als volgt: 
Woensdag 2 maart: 8.00 uur  Ouders met meerdere kinderen op school mogen inschrijven 
Vrijdag 4 maart vanaf 8.00 uur  Alle ouders mogen inschrijven 
Woensdag 9 maart om 8.00 uur Inschrijving wordt gesloten 
We kijken er naar uit om u in school te begroeten voor goede gesprekken over uw kind(eren). 
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Studiedagen team | 28 februari-24 maart-25 maart 
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Na een periode van een aantal jaren is het dan ook goed om als school 
de huidige visie te evalueren. Doen we nog de goede dingen en doen we deze nog goed? Waar staan we en wat 
komt er op ons af in de toekomst? Hier gaan we tijdens een aantal studiedagen met elkaar over in gesprek. Een 
extern bureau begeleidt ons hierbij. Maandag 28 februari staat de eerste studiedag hiervoor gepland. Donderdag 
24 en vrijdag 25 maart heeft het team twee studiedagen waarin we met elkaar spreken over onze visie en missie. 
De kinderen zijn deze dagen vrij. Op een later moment vragen wij ook uw mening. 
 
Vacature SKOA | Jozefschool 
Na vele jaren directeur te zijn geweest op de Jozefschool, gaat Antoine Zwagerman in juni met welverdiend 
pensioen. Daarom staat er een vacature open voor directeur. Mocht u iemand weten, dan mag u zeker naar de 
vacature verwijzen op onze website https://www.sko-aalsmeer.nl/vacatures/  

 
 
Nieuws uit de kerk | Eerste Communie 
Het Eerste Communie project is gestart en op zondag 6 maart stellen de communicanten zich aan de kerk voor. 
Het thema dit jaar is: Kom aan boord. Deze gezinsviering begint om 11. 00 uur en het kinderkoor zingt.  Iedereen 
is van harte welkom om deze viering bij te wonen.  

 
Volgend jaar weer hossen op het plein! 
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