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Teamnieuws 
We hebben dubbel goed nieuws. Juf Lisa van Veen is in verwachting van haar eerste kindje en Juf Kim van haar 
tweede kindje. Ze zijn allebei in de maand mei uitgerekend. We zijn blij voor allebei! 
 
10-minuten gesprekken groep 1 tot en met 8 
We kijken terug op goede gesprekken vorige week. De tussenrapporten zijn meegegeven (u mag dit tussenrapport 
houden en het rapportboekje mag mee terug naar school). In groep 8 draaiden we een pilot waar de kinderen uit 
groep 8 samen met hun ouders welkom waren bij de gesprekken om zo het advies voor het voortgezet onderwijs 
te bespreken. In de aankomende tijd evalueren we hoe dit is bevallen.  
 
Sinterklaasfeest 2022  
Wat een feest is deze tijd toch. De hele school is weer mooi versierd dankzij de 
hulp van ouders en in de klassen wordt er veel geknutseld, getekend en 
gezongen. Verder is er ook pietengym voor alle groepen. Aanstaande 
donderdag mogen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 pieten gymmen 
in de Proosdijhal. Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs zetten de 
gymzalen vol met pietenparcoursen waar de leerlingen zich overheen moeten 
bewegen. De pieten zijn langs geweest om te vertellen dat ze hun schoen 
mogen zetten terwijl ze voor alle kinderen een zak kruidnootjes kwamen 
brengen. En op vrijdag vonden alle kinderen een lekker cadeautje in hun 
schoen. Een gezellige boel! 
 

Vrijdag 2 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 naam erop 
mee naar hun klas en leveren deze voor schooltijd in.  
Om 08.35 uur gaan wij met alle kinderen naar buiten en wachten wij de Sint op het 
Meester Peterplein op. Aan de ouders de vraag om na het afzetten van de kinderen, 
het schoolplein en de Kiss en Ride te verlaten. Mocht u bij de aankomst willen komen 
kijken, dan mag dat op het kleuterplein of bij Solidoe.   

Na de aankomst gaan alle kinderen weer met hun juf of meester naar binnen om daar verder feest te vieren. De 
groepen 1/2, de groepen 3 en de groepen 4 hebben een feest met de Sint. De Sint gaat natuurlijk ook nog even 
kijken bij de groepen 5 t/m 8. De onderbouw gaat alleen de ochtend naar school en de bovenbouw heeft een 
continurooster tot 14.00 uur. De kinderen nemen zelf een lunch mee. 
 
Kerst  
Na twee jaar een onzekere Kerst vanwege de coronaregels gaan we dit jaar weer voor een 
klassieke Antonius Kerst! We gaan dit jaar lekker dineren op school met de kinderen. Dit zal 
plaatsvinden op donderdag 22 december tussen 17.30 uur en 19.00 uur (groep 1/2 is om 18.45 
uur klaar). Op vrijdagochtend 23 december vieren we in de ochtend het kerstfeest met elkaar. 
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit. Meer informatie over deze dagen volgt.   
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Leerlingenraad 
Dit schooljaar is er weer een leerlingenraad gekozen. In de groepen 6 tot en met 8 mochten kinderen zich 
verkiesbaar stellen en iedere klas heeft een vertegenwoordiger gekozen. Deze leerlingen zitten dit jaar in de 
leerlingenraad: 6a Fien, 6b Sophie, 6c Noa, 6d Natalka, 7a Lieke, 7b Laura, 7c Falco, 7d Yfke, 8a Danilo, 8b Jorian,  
8c Lucas en uit 8d Finn. Deze leerlingen komen dit schooljaar een aantal keer bij elkaar onder begeleiding van juf 
Mieke en juf Marilyn om te praten over dingen die bij ons op school goed zijn of juist beter of anders kunnen. 
 
Oranjemiddag 
Door de hele school waren er afgelopen maandagmiddag kinderen en volwassenen te zien in oranje kleding. Die 
middag waren er verschillende activiteiten die met oranje of met sinterklaas te maken hadden. Om de 
feestvreugde te verhogen hebben alle kinderen een oranje soesje gekregen van de ouderraad, dank daarvoor. 

 
Periodeafsluiting 
Wat was het leuk om alle groepen in de speelzaal op te zien treden terwijl er zoveel publiek in de zaal zat. In vier 
shows hebben alle groepen kunnen laten zien wat ze in huis hadden. Dit belooft wat voor de periodeafsluiting in 
de Proosdijhal op donderdag 6 april!  

 
Sporttoernooi 
Zaterdag 5 november deden er veel teams mee met het handbaltoernooi en zij speelden daar tegen teams van 
diverse basisscholen uit Kudelstaart en Aalsmeer. Op dit toernooi zijn er verschillende prijzen behaald. Drie keer 
een 3e plaats en drie keer is er een team op de 2e plaats geëindigd. Superknap!  
Zaterdag 26 november was er een basketbaltoernooi in de Bloemhof waar kinderen uit groep 3 t/m 8 aan mee 
konden doen. Er deden maar liefst 10 teams mee en er zijn diverse prijzen behaald waaronder zelfs de 1e plaats! 
 
Nieuws uit de Kerk | Wereldmissiedag  
Advent met het kinderkoor 
Zondag 4 december is er weer een gezinsviering in de kerk.  
We steken de tweede kaars van de adventskaarsen aan want we gaan op weg naar Kerstmis.  
De viering begint om 11 uur en het kinderkoor zingt.  
 
Toneelspelers gezocht voor kerstspel. 
Op Zaterdag avond 24 december vieren we het kerstfeest in de kerk. Om 17 uur voor de kleine kinderen en om 
19 uur voor de gezinnen met wat grotere kinderen.   
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In deze vieringen spelen we een kerstspel.  
We zijn op zoek naar kinderen uit groep 6 t/m 8  die het leuk vinden om hierin mee te spelen.  
Of vind je het leuker om tijdens de kerst mee te zingen in het koor? Dat kan ook!  
We repeteren op donderdag van 18.45 tot 19.30 uur.  
Opgeven voor het kersttoneelstuk of het koor kan bij juf Mirjam; mirjam.snoek@rkantonius.nl 
 
Interview met Loes van Wissen 
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met teamleden. Er werken niet 
alleen maar juffen en meesters op school. Deze keer het woord aan onze remedial teacher bij de 
groepen 1/2; juf Loes! 
 
“Ik ben Loes van Wissen. In mijn vrije tijd maak ik muziek. Zingen in een koor vind ik het fijnste wat er is.  
Ik werk al 20 jaar als extra ondersteuner bij de kleutergroepen. Dat verveelt nooit, omdat elk kind anders 
is. Ik werk met maximaal 4 kinderen tegelijk. De leerkrachten van deze kinderen bepalen de doelen waar 
ik vervolgens aandacht aan ga besteden. Ik maak vooral gebruik van diverse 
gezelschapsspelletjes. Daarmee kan ik, zonder dat het kind het in de gaten heeft, 
aan heel veel doelen werken. De kleuters leren zich hierbij te concentreren, lopen 
bijvoorbeeld al tellend met een pion over een spelbord, moeten goed kijken en 
luisteren, informatie onthouden, doorgronden wat de bedoeling is en kunnen 
vertellen wat ze precies hebben gedaan. Ik behandel ook prentenboeken en doe 
veel klankspelletjes ter voorbereiding op het leren lezen in groep 3.  
  
Ik probeer in mijn kamertje een plezierige en veilige sfeer te creëren, waarin 
kinderen zich fijn voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. En als ik dat dan 
werkelijk zie gebeuren, geeft mij dit veel voldoening.” 
 
Nieuws van Buurtgezinnen | “Opvoeden doen we samen!” 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, 
door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met 
tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra 
aandacht krijgen.    
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan 
een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de 
praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het 
huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.   
Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?  Dan bel ik je 
graag geheel vrijblijvend een keer op of kom langs voor een kopje koffie. Meer info vind je op de website 
www.buurtgezinnen.nl of mail de coördinator via jorica@buurtgezinnen.nl 
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