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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
De periode rond de meivakantie is een periode met veel activiteiten. Zo kijken we geslaagd terug op evenementen
als de sportdag, de zeepkistenrace en de periodeafsluiting. Deze week volgt nog de sponsorloop en dan kunnen we
genieten van twee weken meivakantie. In de meivakantie zal er veel gebeuren op school. De zonnepanelen gaan
op het dak en het schoolplein gaat op de schop. In twee weken zijn nog niet alle werkzaamheden gereed, daarom
zou het goed kunnen dat u wat hinder kunt ondervinden na de meivakantie. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Juf Miriam Steur komt na de meivakantie terug van haar zwangerschapsverlof. Zij gaat vanaf 15 mei weer aan de
slag in groep 6b.
Juf Irene gaat vanaf 18 mei met zwangerschapsverlof. Haar werkzaamheden in groep 5b worden overgenomen
door juf Simone die hiernaast ook nog inval- en ondersteuningswerkzaamheden gaat doen.
De werkzaamheden van juf Irene in groep 5c op de donderdag zullen worden overgenomen door meester André.

Sponsorloop nieuw schoolplein
Aanstaande donderdag (26 april) organiseren wij samen met de OBS Kudelstaart de sponsorloop voor ons nieuwe
schoolplein. De kinderen zijn inmiddels druk bezig met het verzamelen van sponsoren om zo geld op te halen voor
het nieuwe (groene) plein. De sponsorlooplijsten moeten worden ingeleverd bij de leerkracht. Donderdagmiddag
lopen de leerlingen vanuit school naar de Schweitzerstraat. De groepen 1/2 starten om half 2 rondom de speelberg,
de groepen 3, 4 en 5 lopen rondjes om het ganzeneiland en de groepen 6, 7 en 8 lopen rondom de fontein. De
sponsorloop zal ongeveer een half uur duren. Na de sponsorloop lopen we terug naar school. De kinderen kunnen
in de meivakantie het geld verzamelen en na de meivakantie de gevulde envelop meenemen naar school. Een
impressie van het nieuwe plein wordt gegeven in het nieuwste Antoniusjournaal op de website.

Inschrijven
Het is voor de prognose van de Antoniusschool het fijnst als wij weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten.
Broertjes, zusjes of andere kinderen vanaf 2 jaar mogen alvast worden ingeschreven op de school. Van maandag
tot en met donderdag zit Jorine in de ochtend klaar voor nieuwe aanmeldingen. U bent van harte welkom. Nieuwe
ouders willen wij graag rondleiden op onze school, u kunt dan bellen voor een afspraak.

Sportactiviteiten
Atletiektoernooi
43 Antoniusatleten hebben veel medailles gescoord. Het was een sportief en goed toernooi voor de Antoniusschool,
we waren zelfs de school met het beste resultaat. Maar meedoen was natuurlijk belangrijker dan winnen.
Korfbaltoernooi
Bij VZOD deden meer dan 100 Antoniusleerlingen mee aan het schoolkorfbal. Het was een erg zonnig toernooi met
een hoop plezier. Groep 4 en groep 6 wonnen de tweede plek maar verder was er vooral een hoop lol. VZOD nodigt
iedereen die het leuk vindt uit om dinsdag 24/04 om 18:30 uur te komen trainen.
Minivoetbal
Zodra wij het programma hebben ontvangen, publiceren wij dit op de speciale Minivoetbal pagina op onze site. Er
worden speciale meidentrainingen georganiseerd, informatie volgt op de Minivoetbalpagina.
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Avond vierdaagse
Op 28 mei 2018 gaat de avondvierdaagse in Kudelstaart weer van start. Inmiddels hebben alle leerlingen het
inschrijfformulier ontvangen. In verband met de verwerking van alle aanmeldingen is de uiterste inleverdatum
donderdag 26 april. Alleen compleet ingevulde formulieren en met gepaste betaling kunnen wij in behandeling
nemen. Het inschrijfformulier is aangepast en alle aanvullende informatie is t.z.t. te vinden op de website van school
en via de Facebookpagina Avondvierdaagse Kudelstaart.
Om er een geslaagde avondvierdaagse van te maken, hebben wij uw hulp hard nodig! Er zijn 3 soorten taken;
Groepsleider, limonade ouder en verkeersregelaar. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke taak u
eventueel op zich zou kunnen en willen nemen.

Privacy
Op 25 mei gaat de nieuwe wet op de privacy in, de AVG. De Antoniusschool voldoet aan de nieuwe wetgeving. We
hebben een beleidsplan informatiebeveiliging en privacy om zorgvuldig met de gegevens van uw kinderen om te
gaan en deze gegevens veilig te beschermen.

Terugblik Sportdag
Vrijdag 20 april organiseerden we de jaarlijkse
sportdag. Onder heerlijke omstandigheden werden er
verschillende sporten en spellen gespeeld. Groep 8
voetbalde tegen de leerkrachten, een activiteit waar
groep 8 erg naar uitkeek. We willen alle ouders die
hebben geholpen erg bedanken. Een speciaal woord
van dank naar oud-ouder en oud-leerling Jack en
André die dit jaar voor het laatst de muziek hebben
verzorgd op de sportdag, bedankt mannen! Foto’s en
een video, vindt u op www.rkantonius.nl

Terugblik Periodeafsluiting
Op de website kunt u nagenieten van foto’s en een video van de periodeafsluiting. We kijken terug op een zeer
geslaagde sluiting met mooie acts en veel plezier bij de kinderen.

Terugblik Zeepkistenrace
Met prachtige weersomstandigheden zoefden dinsdag
10 april 24 zeepkisten van de heuvel tussen de
Antoniusschool en het Dorpshuis in. Aan veel karren
ging maanden voorbereiding vooraf en dan was daar
het moment van afdalen. Gespannen koppies,
juichende klasgenoten en veel plezier waren zichtbaar
bij de Zeepkistenrace van de Antoniusschool.
In de ochtend werden de karren vakkundig gejureerd
door alle klassen. Er moest een top 3 worden gemaakt
en dat bleek niet mee te vallen. Werd er gekeken naar
de grootte van de kar? Letten we op technische
hoogstandjes als sirenes en waterpistolen? Aan welke
kar heeft het kind zelf hard mee geklust? Winnaars,
foto’s en een leuk filmpje staan op de website. De
volgende zeepkistenrace zal zijn in het schooljaar 20202021.

Terugblik eerste communie
9 vrolijke en mooi aangeklede kinderen van groep 4 zijn afgelopen zondag in de Katholieke kerk ter Communie
gegaan. Een gezellige dienst, waarin veel werd gezongen en waar veel mensen bijeen waren om het feest met de
kinderen mee te vieren.
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Vacature Bestuurslid SKOA
Wist u dat de Antoniusschool samen met de Jozefschool en de Oosteinderschool in Aalsmeer onderdeel uitmaakt
van de Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA)?
De SKOA is niet alleen de werkgever van het personeel, maar ziet er ook samen met de directies op toe dat de
kwaliteit van het onderwijs goed is en goed blijft. Dat de scholen klaar zijn voor de toekomst, goede huisvesting
hebben en dat de financiën op orde zijn. De SKOA wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers.
Enthousiaste ouders die elk vanuit hun betrokkenheid bij de scholen, hun eigen expertise graag inzetten om
daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de scholen.
Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 leden en zoeken wij een (toezichthoudend) bestuurslid. Bent u een
enthousiaste ouder die het leuk lijkt om beleidsmatig met de scholen bezig te zijn, dan nodigen wij u uit om voor
20 mei uw interesse schriftelijk kenbaar te maken aan Peter Rodenburg (peter@rkantonius.nl) door middel van een
korte motivatie met C.V.
Voor de volledigheid delen wij mee dat een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel uitmaakt van de procedure.
U kunt altijd contact opnemen met Peter voor meer informatie op nummer 0297-322819. We zien uw reactie graag
tegemoet.

Vacature Ouderraad Antoniusschool
Door het vertrek van twee leden uit de Ouderraad zijn we op zoek naar twee nieuwe leden die vanaf volgend
schooljaar de ouderraad willen komen versterken.
Wij zijn op zoek naar een man en een vrouw die zin hebben om te helpen bij de organisatie van leuke activiteiten
voor de kinderen op school. Denk hierbij onder andere aan carnaval, het kerstcafé, minivoetbal en de
avondvierdaagse. Hiervoor heeft de Ouderraad 6 keer per schooljaar een vergadering en is er per activiteit een
commissie die zich bezighoudt met de organisatie.
Heb je zin om de OR te komen versterken? Meld je dan aan via een mail naar maarse_a@hotmail.com
Auke Maarse (voorzitter ouderraad Antoniusschool)

We hebben een rookvrij schoolplein
Kinderburgemeester Derek Buikema heeft een
ambitie. En niet zo maar een. Hij wil alle primair
onderwijs
schoolpleinen
én
Aalsmeerse
sportverenigingen waar veel jeugdleden komen
rookvrij maken. Gezamenlijk gaan we voor een
‘Rookvrije generatie’. Het schoolplein van de
Antoniusschool is nu rookvrij. Er mag dan nergens
meer op het schoolterrein gerookt worden. Dit geldt
voor iedereen: leraren, ouders en bezoekers. Ook
tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten
schooltijd.
Aandacht voor Rookvrije Schoolpleinen en
Sportverenigingen is belangrijk. Zien roken doet
namelijk roken. Kinderen en jongeren die anderen
zien roken, gaan zelf ook eerder roken. Vanaf 2020 is
het hebben van een Rookvrij Schoolterrein verplicht gesteld door de Tweede Kamer.

Vraag van de organisatie van het Minivoetbaltoernooi (herhaling)
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.
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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.

Groep 8 sloot de sportdag traditioneel af met de voetbalwedstrijd tegen de leerkrachten
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