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Teamnieuws 
Juf Lichelle is bevallen en samen met Philip de trotse ouders van Feline. We wensen hen veel geluk.  

 
Parro nieuws 
We denken dat inmiddels iedereen de app heeft geïnstalleerd en ontdekt. De leerkrachten 
zijn druk bezig met het plaatsen van foto’s uit de klas. Op de informatieavond wordt 
uitgelegd hoe we Parro nog meer gaan gebruiken in de communicatie tussen school en 
ouders. 

 
Schoolfotograaf  
In de week van 26 september komt schoolfotograaf Maaike Cappon de kinderen fotograferen. Ze zal in de 
speelzaal beneden de foto’s maken op een lichtblauwe achtergrond. Nieuw dit jaar is de zogenaamde ́ eigen keuze 
module’. Wanneer u de foto’s bestelt, zou u de achtergrondkleur kunnen veranderen.   
De groepsfoto’s worden gemaakt op dezelfde dag als de portretfoto’s. Dit jaar gaan we een normale groepsfoto 
maken. Als het weer het toelaat zal de groepsfoto buiten gemaakt worden. 
Het kan zijn dat de broertjes-zusjes foto’s op een andere dag gemaakt worden. De broertjes-zusjes foto’s van de 
kinderen die nog niet of niet meer op school zitten worden gemaakt op dinsdag-, woensdag-, donderdagmiddag 
na schooltijd. U kunt u zich hiervoor intekenen. De lijsten hangen in de gang bij het directiekantoor. Wilt u er echt 
op de aangegeven tijd zijn? Zo voorkomen we drukte in de gangen. 
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Formulieren ouderbijdrage 
De formulieren voor de vrijwillige ouderbijdrage aan de ouderraad zijn inmiddels meegegeven met het oudste 
kind uit het gezin. Het zou fijn zijn als deze formulieren zo snel mogelijk weer worden geretourneerd via het oudste 
kind aan de leerkrachten. We vragen een bijdrage voor de speciale activiteiten op school, het schoolreisje en voor 
het kamp en afscheid van groep 8. De ouderbijdrage is 16 euro per kind. Het schoolreisje kost 25 euro per kind. 
Groep 8 betaalt 90 euro voor het kamp en hun afscheidsavond samen. Wij realiseren ons dat het een dure tijd is, 
mocht u krap bij kas zitten en dit niet kunnen betalen, dan hebben wij begrip daarvoor. Wij sluiten nooit kinderen 
uit van activiteiten. Mocht u het kunnen missen, dan waarderen wij zeker als u meebetaalt aan de activiteiten 
voor uw kind(eren). 
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Kinderboekenweek 
Van 5 tot 16 oktober is 
de Kinderboekenweek met als thema: Gi-Ga 
Groen! Daar gaan wij als school natuurlijk 
aandacht aan besteden! Elke groep krijgt een 
voorleesboek cadeau passend bij dit thema of 
een boek van de schrijver die naar onze school 
komt.  
 
Wij starten op dinsdag 4 oktober met een 
bezoek van een schrijver. Tjerk Noordraven 

komt vertellen over zijn vak en zijn boeken bij de groepen 5,6,7,8. Er is een mogelijkheid om een boek van hem 
te kopen en  te laten signeren. Deze boeken kosten gemiddeld €17 en het is fijn als er contant geld meegegeven 
wordt.  
 
We openen met zijn allen de Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober. Dit doen we op het Meester Peter 
plein met een lied en een dans rond 8.40 uur. Alle kinderen mogen deze dag zoveel mogelijk groen gekleed naar 
school komen. U bent natuurlijk welkom om even te blijven kijken. Deze dag is er na schooltijd vanaf 12.15 uur 

tot 13.15 uur een boekenmarkt verzorgd door het Boekhuis van Aalsmeer. Die zal plaatsvinden in de speelzaal.   
 
Op dinsdag 12 oktober houden we onze eigen kleedjesmarkt/boekenbeurs.  De kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan 
boeken ruilen in de klas. We stimuleren dat ieder kind één ruilboek mee naar school neemt. (als u thuis een extra 
boek heeft dat geruild kan worden zou dat fijn zijn, zodat er wat meer keuze is of voor een kind dat geen boek 
heeft). De groepen 4 t/m 8 mogen eigen boeken verkopen. We hanteren een vaste prijs van €0,50 per boek. 
Kinderen mogen deze dag een kleedje, mandje, doos meenemen met daarin de boeken die ze willen verkopen en 
klein geld om te kunnen betalen.  
 
Informatieavond (herhaling) 
Maandag 26 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende 
schooljaar. In groep 8 wordt ingegaan op de overstap naar het voortgezet onderwijs. We geven dit jaar ook een 
uitleg over hoe we Parro gaan gebruiken in de onderlinge communicatie tussen ouders en leerkrachten.  
19:30 – 20:25 Groep 1/2  Groep 4 Groep 6  Groep 8 
20:30 – 21:25 Groep 3 Groep 5  Groep 7 
De informatieavond is voor groep 1 tot en met 7 in het lokaal van uw kind. U neemt dezelfde ingangen als uw 
kind(eren) deze avond. Groep 8 start gezamenlijk in de speelzalen beneden. 
 
Studiemomenten team (herhaling) 
Op vrijdag 30 september heeft het hele team de jaarlijkse bestuursdag die wordt georganiseerd door de stichting 
Katholiek Onderwijs Aalsmeer. De kinderen zijn deze dag vrij. Maandag 24 oktober heeft het team een studiedag 
over de visie. Dit is een vervolg op de studiedagen van het afgelopen schooljaar. De kinderen zijn deze dag ook 
vrij. Alle vrije dagen staan op het jaarrooster. 
 
Schoolreis terugblik 
Dinsdag 13 september stonden er maar liefst 11 bussen klaar (de ene bus kwam iets eerder en de andere kwam 
helaas iets later) om alle kinderen van groep 1 t/m 7 naar het Sprookjesbos, de Linnaeushof of naar Duinrell te 
brengen. Het weer was natuurlijk prachtig en de weg, heen en terug, ging voorspoedig op wat files hier en daar 
na. We kunnen spreken van een geslaagde dag! 

https://rkantonius.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrooster-2022-2023-concept-2.pdf


 

Nieuwsbrief  www.rkantonius.nl 
2022-2023  antonius@rkantonius.nl | 0297-322819 

 

 
Openingsviering terugblik 
Op donderdag 15 september hebben we met alle kinderen het 
schooljaar geopend in de kerk. Het thema was “een dak boven 
je hoofd”. Pastor Marco vertelde een mooi verhaal over een 
man die een huis bouwde op een rots. Verder zijn er liedjes 
gezongen en elke groep heeft wensen op een bouwsteen 
geschreven om zo met elkaar te bouwen aan een goed 
schooljaar. Deze bouwstenen zijn te bewonderen op de muur bij 
de trap van groep 3.  
 
 

Rabo ClubSupport: Stemmen voor de schooltuin gezocht! 
Wie heeft er weleens een gouden biet gezien? De kinderen 
van groep 7 zijn nu aan het oogsten wat ze in groep 6 in onze 
schooltuin hebben gezaaid. Tassen vol aardappels, 
courgettes en aubergines gaan er in deze weken mee naar 
huis en nu dus ook gouden bieten.  
 
OPROEP!! Wij doen hierbij de oproep aan iedereen die lid is 
van de Rabobank om te stemmen op onze schooltuin “De 
Smikkeltuin”! De winnaars van de Rabo ClubSupport 

ontvangen een geldbedrag waarmee ze weer veel leuke dingen kunnen doen en de 
schooltuin kan een geldbedrag goed gebruiken voor bijv. de aanschaf van nieuwe 
zaden en werkmaterialen. U kunt via een link stemmen op onze schooltuin en dit 
kan tot en met 27 september. Doet u mee? RABO club support stemlink  
 

Foutparkeren in de wijk.  
Er zijn meerdere meldingen bij de politie binnengekomen over foutparkeren in de wijk rondom de school. De 
politie gaat hier strenger op controleren in de aankomende tijd. 
 
Corona 
Er komen steeds meer ziekmeldingen binnen die met corona te maken hebben. Onze vraag is of u wilt aangeven 
bij de ziekmelding als het om corona gaat en dit ook even in de groepsapp van de klas te melden. Voorlopig hoeven 
we nog niets te doen met deze gegevens maar zijn we wel op de hoogte en kunnen we er alert op zijn.  
 
 
 
 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=316448
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Nieuws uit de Kerk | Wereldmissiedag  
In oktober vieren we altijd de Wereldmissiedag voor de kinderen. Dit jaar is dat op zondag 2 oktober. 
We denken dan aan de kinderen uit Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, die een heel ander 
leven hebben dan de kinderen hier in Nederland. In Kibera wonen de armste mensen van de stad. Het is 
niet fijn om er te wonen, het is er niet veilig en niet gezond. Ze wonen naast een grote afvalberg en er is 
geen riool. 
We willen deze kinderen graag helpen, daarom krijgen alle kinderen van onze school eind september 
een spaarzakje en een begeleidende brief, om geld te sparen voor de kinderen in Kibera.  
Op zondag 2 oktober om 11.00 uur hebben we een mooie gezinsviering, waarin ook dit thema centraal 
staat en de spaarzakjes ingeleverd kunnen worden. Iedereen is van harte welkom! 

In deze viering zingt het kinderkoor. Misschien lijkt het kinderen wel leuk om ook mee te zingen in het 
koor. Kom gerust langs om een keer mee te zingen. We repeteren voor deze viering op donderdagavond 
22+29 september van 18.45 uur tot 19.30 uur in de kerk.  
We hopen jullie te zien op 2 oktober.  
Groeten van de werkgroep gezinsvieringen, Paula Dogger, Ingrid van Rijn en Mirjam Snoek 
 
Het AntoniusTeam | Interview met….. 
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met (nieuwe) teamleden en 
verschillende functies op onze school.  
Als eerste starten we met adjunct-directeur Karen Smook. 

 
“Na de zomervakantie ben ik (Karen Smook) gestart op de 
Antoniusschool. Er stond voor de vakantie zo´n leuke advertentie op 
internet dat ik besloot om te solliciteren als adjunct-directeur na zo'n 13 
jaar werkzaam te zijn geweest als adjunct-directeur op een kleine school 
in Alphen aan den Rijn. Daar woon ik met mijn man, 3 kinderen en een 
hond en 4 dagen in de week spring ik op mijn nieuwe elektrische fiets om 
hier op tijd op school te zijn. In mijn vrije tijd lees en wandel ik graag en 
speel ik in een orkest. 

Ik heb het erg naar mijn zin op deze school! Een enthousiast team waarin ik mij echt welkom voel en er 
zijn zoveel leuke kinderen! Als eerste is mijn taak om alle collega's te leren kennen, in de klassen te 
kijken, mee te gaan met zwemles, groentes te bewonderen in de schooltuin, mee te kijken met het 
spelen van de kleuters op het hele grote uitdagende schoolplein en veel vragen te stellen… kortom 
deze school te leren kennen. Het leukste aan mijn functie is eigenlijk dat ik in alle klassen mag kijken. 
Er wordt zo hard gewerkt overal. Gelukkig wordt er zelfs hard gewerkt op het dak. De emmers zijn 
inmiddels weg en de lift blijft droog tot onze opluchting. Ik kijk uit naar het aankomende schooljaar 
waarin er ook veel activiteiten gaan plaatsvinden die horen bij deze school.” 

 
 
 


