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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Goed nieuws: Juf Mariëtte en Tim verwachten in de zomervakantie hun tweede kindje. Gefeliciteerd!
Juf Marlouke heeft de mijlpaal van 25 jaar onderwijs behaald. Hier is op donderdag 15 maart met het team bij
stilgestaan.
Juf Marlous gaat op de donderdag en vrijdag groep 5a lesgeven. Meester André kan hierdoor zijn taken als
ondersteuner en ICT-er hervatten.
Juf Kim van Leeuwen is vanaf 27 maart begonnen als onderwijsassistente. Welkom in het Antoniusteam Kim!

Goede vrijdag
Vrijdag 30 maart is het goede vrijdag. Alle kinderen zijn die vrijdagmiddag vrij. In de ochtend wordt er gezocht naar
eieren, u hoort van de leerkracht wanneer dit ei mee moet naar school.

Zonnepanelen
door: Ilse Zethof
Zonnestroom is groen, goedkoop en er is genoeg. Dat is algemeen bekend, maar het is belangrijk dat ook kinderen
al op jonge leeftijd bewust worden van duurzame energie en verstandig omgaan met het milieu. Reden voor de
Antoniusschool, OBS Kudelstaart, Solidoe en ESA om over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak
van ons gezamenlijke gebouw De Rietpluim.
In de meivakantie worden er maar liefst 555 zonnepanelen geplaatst. Vorig jaar mei zijn de eerste gesprekken hier
al over geweest. Marcel Pannekoek, eigenaar van Energie Aalsmeer en ouder van twee kinderen op de
Antoniusschool, is benaderd om het traject te begeleiden. Door zijn ervaring met energievraagstukken bij klanten
komt zijn kennis goed van pas voor de scholen en helpt hij mee het project tot een succes te maken.
Zo heeft hij onder andere geholpen bij het verkrijgen van de SDE+ subsidie (stimulering duurzame energieproductie)
van de overheid. Dit wordt twee keer per jaar verdeeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om
zo de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Volgens de overheid is het beter
voor het milieu, goed voor de economie en het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Het opwekken van zonne-energie geeft voldoende stof voor lessen aan de leerlingen. Via het digitale schoolbord
kunnen kinderen in de klas het effect van zonne-energie volgen en
bijvoorbeeld zien wat er per paneel aan zonne-energie is behaald en
is bespaard.
Voorbereidingen voor het plaatsen van de zonnepanelen worden
momenteel al getroffen op het gebouw De Rietpluim aan de
Zonnedauwlaan in Kudelstaart. Na de meivakantie zullen de panelen
feestelijk ‘welkom worden geheten’ door de kinderen, hun ouders en
leerkrachten.
Foto Arjen Vos
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(rookvrij) Nieuw schoolplein
Zoals u wellicht heeft gehoord heeft de huidige Kinderburgemeester Derek Buikema een ambitie. En niet zo maar
een. Hij wil alle schoolpleinen rookvrij maken. Meer informatie leest u hier. Een mooie ambitie, welke onze school
graag ondersteunt. Niet alleen omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf
ook eerder gaan roken. Maar ook omdat vanaf 2020 het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht is. Dit stelt
niet alleen een gezonde norm voor onze leerlingen, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van
meeroken. Allemaal stappen naar een rookvrije generatie. In het bijzijn van de wethouder openen we met een
aantal kinderen op vrijdag 6 april om 11:45 uur ons rookvrije schoolplein.
Zoals al eerder vermeld gaan we ons schoolplein vernieuwen. Samen met de OBS Kudelstaart werken wij aan een
prachtige speelomgeving voor de kinderen. De werkzaamheden zullen rond de meivakantie starten.

Sponsorloop
Er is een hoop budget nodig voor het vernieuwen van het schoolplein. Vanuit verschillende fondsen worden wij
ondersteund dit te doen, maar om het budget compleet te maken en de kinderen mede-eigenaar te maken,
organiseren wij een sponsorloop op donderdag 26 april. In de brief die wordt verstuurd leest u meer informatie
over dit gezamenlijke evenement met onze buren, de OBS Kudelstaart.

Sportactiviteiten
Via de website zijn de laatste maanden meer dan 900 aanmeldingen binnengekomen voor verschillende
activiteiten. Zo hebben we aan u gevraagd of u wilt helpen bij de sportdag, maar vroegen wij ook sporters voor de
verschillende sporttoernooien. Hieronder een overzicht.
Badmintontoernooi 17 maart
Het badmintontoernooi was weer een groot succes. 4 van de 5 deelnemende teams vielen in de prijzen.
Atletiektoernooi 7 april
43 Antoniusatleten gaan in Aalsmeer een gooi doen naar de medailles. De deelnemers staan op de website. Het
programma zal daar ook worden gepubliceerd als wij dit hebben ontvangen.
Korfbaltoernooi 18 april
15 teams gaan bij VZOD meedoen op dit toernooi. De kinderen van groep 1/2 zijn uitgenodigd om van 13:30 tot
15:30 uur een spelletjesmiddag te doen. Opgeven is hiervoor niet verplicht. De teams voor groep 3 t/m 8 staan op
de website. Het programma zal daar ook volgen.
Minivoetbaltoernooi 4 t/m 8 juni
Ongeveer 390 kinderen doen vanuit de Antoniusschool mee aan het grootste sporttoernooi; minivoetbal. Dit jaar
is het bij RKDES. Met 53 teams doen wij mee. Een hele klus om dit in te delen voor de sportcommissie. Fijn dat er
genoeg leiders zijn en dat de limonade, koffie en thee kraam goed is bemand. De teams staan op de website.
Avond vierdaagse
Maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei is de Avond vierdaagse. We zijn blij dat er ouders zijn die de
organisatie van dit leuke evenement willen oppakken.

Periodeafsluiting
Op donderdagmiddag 29 maart is de tweede periodeafsluiting van dit jaar. De zaal gaat om 13:05 uur open en de
voorstelling in de Proosdijhal zal duren van 13:40 tot 14:40 uur.
Hieronder nog wat aandachtspunten.
• Prioriteit 1: de kinderen moeten het kunnen zien, dus geen ouders tussen de kinderen, ook niet om foto’s te
maken.
• Foto’s worden genomen door een fotograaf en die komen op de website, die mag u downloaden.
• Na de stukjes van de groepen 1/2 en de groepen 3 is er om 13:55 uur een korte pauze, zodat ouders weg
kunnen gaan of binnen kunnen komen. De ervaring heeft geleerd dat er ouders weg gaan als die groepen
geweest zijn en er komt dan ruimte voor ouders die een kind in een hogere groep hebben. Komen om 13:55 is
dus ook een optie.
• Wilt u er rekening mee houden dat de ruimte beperkt is, dus per gezin niet meer dan 2 toeschouwers.
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De ingang in het midden blijft gesloten. U kunt via de kleedkamergangen de zaal betreden en aan de zijkanten
plaats nemen. Bij deze vragen wij uw medewerking, zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders kunnen genieten van
dit spektakel.

Excursies
Leren doen we niet alleen in de school maar ook daarbuiten. Zo is groep 8 naar Amsterdam geweest en naar het
Verzetsmuseum. Groep 7 is naar Madurodam en de Tweede Kamer in Den Haag geweest. Groep 3 heeft het
concertgebouw bezocht. Meer informatie op de klassenpagina’s.

Eindtoets basisonderwijs voor groep 8
Op 17, 18 en 19 april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen
binnenkort informatie over deze toets.

Goede doelen | Groep 7
Groep 7 heeft actie gevoerd voor het Wereld Natuur Fonds. Er zijn heel veel pakjes stroopwafels verkocht. Op 7
maart is er een vrijwilliger van WNF in de klas geweest om een cheque in ontvangst te nemen. Het bedrag wat er is
gedoneerd is € 1336,96. Een supermooi resultaat! We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze
actie.

Zeepkistenrace (herhaling)
De opgave voor de zeepkistenrace loopt inmiddels. Op dinsdagmiddag 10 april gaan de zeepkisten langs de Madame
Curiestraat naar beneden. Het is de bedoeling dat je met de zeepkist zo ver mogelijk komt. We gaan natuurlijk ook
kijken naar de originaliteit en we meten de snelheid. Langs het parcours staan alle kinderen jou aan te moedigen!
Tijdens de vorige editie gingen er 25 karren de ‘klucht’ af. Wil jij ook? Ga dan snel aan de slag en geef je online op!
Kijk ook op de website voor een mooi promofilmpje. Je mag zelf een helm meenemen en anders hebben wij genoeg.
De opgave sluit op 1 april. Ouders die komen kijken zijn van harte welkom om op de dijk bij het Dorpshuis te gaan
staan.

JeugdSportPas blok 3
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 3. De sporten die deze periode onder andere
op het programma staan zijn: atletiek, korfbal, voetbal (meiden en jongens), judo, jiu jitsu en Koreaans karate. Voor
het volledige overzicht en inschrijven, klik dan hier.
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige
manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. Kosten zijn € 5,- per sport, hiervoor
krijgen ze vier trainingen van een uur bij de vereniging. Vanaf 1 april wordt er gewerkt met een nieuwe website en
is de oude website niet meer bereikbaar. Inschrijven kan dus tot en met 30 maart, zodat alles nog geregeld kan
worden voor die tijd. Vanaf 1 april kun je ook het systeem niet meer in.

Aalsmeer blijft JOGG gemeente
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De gemeente blijft zich inzetten voor een gezonde omgeving, meer
bewegen en gezonder eten en drinken. Wilt u meer weten over gezond opgroeien? Kijk op het ‘factsheet Zo blijven
wij gezond’ van GGD Amsterdam.

Vraag van de organisatie van het Minivoetbaltoernooi
Om iedereen die komt kijken tijdens het schoolvoetbaltoernooi bij RKDES van dienst te kunnen zijn in de kantine is
de organisatie op zoek naar hulp achter de bar voor koffie, thee en etenswaren. Het plan is net als de vorige keer
om iedere dag van deze week (ma. 4 t/m vr. 8 juni) een daghap te serveren.
U kunt zich aanmelden bij Mariëlle Buskermolen door te mailen naar marielle.buskermolen@planet.nl met
vermelding van de dag en tijd. Er wordt hulp gezocht voor de volgende tijden;
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 17.00 uur tot 20.30 uur. Op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17.00 uur
en van 17.00 uur tot 20.30 uur. En op de finaledag vrijdag: 17.00 uur tot 21.00 uur.
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Nieuws uit de Kerk | Pasen

Ga je mee op weg naar het paasfeest?
In de Goede Week denken wij in het bijzonder aan het lijden en sterven van Jezus. Daarbij denken we ook aan het
lijden van zo vele mensen over de hele wereld. Je bent van harte welkom in de RK-kerk om deze gebeurtenissen
te herdenken.

Witte Donderdag
Donderdag 29 maart 19.00 uur
Herdenking van het Laatste Avondmaal dat Jezus op de avond voor zijn
dood met zijn apostelen viert.

Goede Vrijdag - Kinderkruisweg
Vrijdag 30 maart 15.00 uur.
Jezus sterft aan het kruis.
De kinderen die hun Eerste Communie doen, zullen het begin van het
lijdensverhaal van Jezus naspelen.
Voor de kruisverering mag iedereen bloemen meenemen om stil te staan
bij het leed van toen en nu.

Pasen
Zondag 1 april 11.00 uur
Het graf is leeg;
Jezus is opgestaan en leeft!
In deze Paasviering zingt het kinderkoor.
Na de Paasviering mogen alle kinderen in de tuin van de kerk eitjes
zoeken!

Tot ziens!
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