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Beste ouders/verzorger en kinderen, 
 

Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. De groepen zijn inmiddels allemaal gestart. Afgelopen vrijdag 
startte het team van de Antoniusschool gezamenlijk met overleg en met een Escape Game. Vandaag zijn we fris 
begonnen aan een nieuw schooljaar. We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken. 

 
Team Antonius 

 
 

Teamnieuws 
We zijn het schooljaar gestart met 7 nieuwe aanwinsten. Juf Sterre Zethof, juf Carla Groot, juf Mayca Schrama, juf 
Lisa van Kempen, juf Demi van Vugt, meester Daan Willaard en adjunct-directeur Karen Smook hebben heel veel 
zin in hun nieuwe uitdaging op onze school. Allemaal veel plezier op de Antoniusschool. De complete formatie is te 
lezen op onze website onder het kopje Team. 
Juf Daphne is bevallen van haar zoon Mats. We wensen hen veel geluk. 

 
Schoolreis 
Dinsdag 13 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar het Sprookjesbos in 
Enkhuizen, de groepen 3 en 4 naar de Linnaeushof en de groepen 5, 6 en 7 naar Duinrell. In onderstaand schema 
staan de tijden van aanwezig zijn. Groep 1-2 verzamelt op het parkeerterrein bij de tennisvereniging. De groepen 
3 t/m 7 verzamelen bij RKDES en VZOD op sportpark Calslagen. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 
 Locatie Aanwezig op het sportpark Vertrek van de bus Aankomst terug bij 

sportpark 
(indicatie) 

Groep 1-2 Sprookjesbos 08:30 uur (tennis) 08:45 uur 15:15 uur 

Groep 3-4 Linnaeushof 09:15 uur (voetbal) 09:30 uur 15:00 uur 

Groep 5-6-7 Duinrell 09:00 uur (voetbal) 09:15 uur 15:30 uur 

 

Openingsviering 
Op donderdag 15 september is de openingsviering in de kerk. De kinderen openen dan het schooljaar met een 
wens, een verhaal, liedjes en meer. Het thema is: ‘Een dak boven je hoofd’. Dit thema is gekozen vanwege wat er 
speelt in Europa/de wereld (Oekraïense vluchtelingen/klimaat), Nederland (huizenmarkt) en de Antonius (een 
stevige basis met een vernieuwde visie). De Bijbeltekst is een verhaal dat Jezus vertelde (Matteüs 7:24-27) over 
iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken 
in de kerk. 
09.30 uur: 1-2a – 1-2b – 3a – 4c – 5d – 6c – 7c – 8c 
10.00 uur:         1-2e – 1-2f – 3c – 5a – 6d––7b - 8b 
10.30 uur:      1-2c – 1-2g –  4a– 5b – 6a – 7d – 8a 
11.00 uur: 1-2d – 3b – 4b – 5c - 6b –– 7a – 8d 
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Parro klaar? 
Een nieuw schooljaar betekent dat we opnieuw moeten bekijken of Parro goed gekoppeld is. 
Heeft u de app al op uw telefoon? Ziet u de klas van uw kind? Lukt het niet, stap dan even 
naar de leerkracht of mail naar jorine@rkantonius.nl 

 

Informatieavond 
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 in het lokaal van uw kind. 
 

Studiemomenten team 
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 vrij. 
Alle vrije dagen staan op het jaarrooster. 

 

Privacy 
Van allerlei activiteiten maken we foto’s en filmpjes, dit doen we zodat u er van mee kunt genieten. We letten 
erop dat er geen compromitterende beelden op komen. Vanaf dit schooljaar delen we de foto’s uit de klas in de 

beveiligde omgeving van Parro. Foto’s en filmpjes van jaarlaagactiviteiten of schoolactiviteiten plaatsen wij op 
onze website. Wij gebruiken ook foto’s voor bijvoorbeeld de schoolgids of op de website. Wij zijn als school 
verplicht uw toestemming te hebben voor het gebruik van beeldmateriaal voor op de website, in de schoolgids 
en in de Nieuwsbrief. Ook bij inschrijving van een nieuwe leerling vragen wij om uw toestemming. U kunt altijd 
alsnog toestemming verlenen of intrekken. Vanwege de wet op de privacy geven wij geen klassenlijsten met 
persoonsinformatie mee. 

 
Boekenspaarplan 
Volgende week woensdag starten we weer met het Boekenspaarplan. De kinderen mogen dan weer hun geld 
hiervoor meenemen om voor leuke boeken te sparen. Mocht u willen starten met het sparen van boeken, dan 
kunt u uw kind aanmelden via boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com. 

 

Het jaarrooster digitaal in uw telefoon 
Het jaarrooster is te bekijken via de website van de Antoniusschool. Sommige ouders vinden het handig om dit 
jaarrooster te importeren in hun eigen agenda op de telefoon. Op een telefoon is dit bijvoorbeeld toe te voegen 
door op de onderstaande .ics link te klikken. 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/0515f13bc98a4ecf90db7bfa03bdc383@antonius.skoaalsm 
eer.onmicrosoft.com/54ac93f9c84f42dc8e37b9a4e118b6e711126043177678383231/calendar.ics 
Heeft u dit al gedaan? Handig, dan staan de nieuwe data automatisch in uw telefoon. 

 
Halen en brengen kinderen 
Wanneer de school begint en uitgaat is het druk rondom het schoolgebouw. Het liefst zien we dat de kinderen op 
de fiets of lopend worden gebracht via de achterkant van de school. Mocht u toch met de auto komen, dan brengt 
u uw kind aan de voorkant van het gebouw. U kunt uw kind (indien het zelf naar de klas kan) ook afzetten op de 
Kiss & Ride. Wij willen vragen aan automobilisten om niet via de achterkant (Dotterbloemweg) naar school te 
komen omdat dit gevaarlijke situaties geeft met het keren en achteruit rijden. 
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