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Beste ouders en kinderen,

Nieuwe directeur
De afgelopen periode heeft de sollicitatiecommissie voor de nieuwe directeur van de Antonius diverse gesprekken
gevoerd. Nu deze periode is afgerond zijn wij blij te kunnen melden dat onze collega Eric Spaargaren vanaf volgend
schooljaar de nieuwe directeur van de Antoniusschool zal zijn.
Meester Peter is tot het einde van dit schooljaar directeur en werkt door tot de herfstvakantie van het nieuwe
schooljaar. In de week voor de herfstvakantie gaan we gepast afscheid nemen van meester Peter.
Juf Karin en meester Danny blijven adjunct-directeur.
In de eerste nieuwsbrief van 2018-2019 zal Eric zich verder voorstellen. Wij wensen Eric heel veel plezier en succes
in zijn nieuwe functie.

Nieuw schoolplein
Het eerste deel van de werkzaamheden zit er op. Wat zijn we trots op ons nieuwe speelplein. De groepen 1/2
hebben een fantastische omgeving om avontuurlijk te kunnen gaan spelen. Een buitenklas, een waterpomp en
natuur op het schoolplein. Op het grote plein ligt kunstgras onder de toestellen en zijn er naast de nieuwe
speeltoestellen ook meer bomen toegevoegd. De puntjes moeten nog op de i worden gezet. Samen moeten we er
nu op letten dat de bomen goed kunnen gaan groeien en dat ze dus met rust gelaten worden.
De sponsorloop samen met de buurschool OBS Kudelstaart was een groot succes. Het is nog niet helemaal duidelijk
wat de opbrengst is omdat er nog een aantal kinderen hun verdiende geld moet afstaan. Zodra dit bekend is,
openen we het plein feestelijk samen met de OBS. Het tweede deel van de werkzaamheden zal in de zomervakantie
plaatsvinden.

Sportactiviteiten
Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse gaat vandaag van start. Op de website van de school vindt u de starttijden en locaties. Op de
facebook pagina Avondvierdaagse Kudelstaart staat de meest actuele informatie. Wij wensen iedereen veel
wandelplezier de komende dagen!
Minivoetbal
Het programma voor het minivoetbal is bekend. Op de speciale minivoetbalpagina van onze website is dit
programma en de teamindeling te lezen. Het toernooi start op 4 juni en de indeling voor groep 5 tot en met 8 is
anders dan voorgaande jaren. Het minivoetbal wordt gehouden bij RKDES.

Jaarfeest Groep 1/2
Donderdag 21 juni is het jaarfeest voor groep 1/2. In het thema ‘Reis om de wereld’ gaan de kleuters een geweldige
dag beleven. Groep 1 gaat alleen ’s ochtends naar school. Groep 2 is vanaf half 2 welkom en blijft daarna dineren
op school om vervolgens in de avond een voorstelling te geven voor hun vader en moeder. Zo sluiten zij hun
kleuterperiode alvast sprankelend af.
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Terugblik Kamp en Schoolreis
Groep 8 is vorige week op kamp geweest in Hierden. Het waren drie zonnige dagen met onwijs veel plezier. De
kinderen hebben zich goed vermaakt. Een leuke impressie is te zien op het kampblog van groep 8. Ook tijdens het
schoolreisje hadden we niet te klagen over het weer. Groep 1/2 zijn naar de Linnaeushof geweest. De groepen 3 en
4 hebben vogels bekeken in Avifauna. Ondertussen gingen groep 5, 6 en 7 uit hun dak in Duinrell.

Algemene ouderavond
Op donderdag 28 juni organiseert de ouderraad de welbekende algemene ouderavond. De avond begint om 20.00
uur en het officiële gedeelte wordt om circa 21.30 uur afgesloten met de traditionele bingo avond! De agenda zal
volgen. Voor de bingo worden door ouders vaak prijzen beschikbaar gesteld. Daar zijn wij als organisatie, maar
natuurlijk ook de prijswinnaars, heel blij mee! Daarom de vraag of u ons wilt helpen de bingo prijzen op het podium
weer mooi te laten stralen dit jaar... Heeft u een eigen onderneming die u graag op deze manier onder de aandacht
brengt? Wilt u iets doneren of beschikbaar stellen? Alles is welkom!
Wanneer dit wenselijk is, is het mogelijk om het logo van de onderneming op de presentatie te laten zien. Heeft u
vragen of iets aan te bieden, neem dan per e-mail (margriet77@kpnmail.nl ) contact op met Margriet Zethof van
de Ouderraad. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Groet namens de Ouderraad, Margriet Zethof

Vacature Ouderraad Antoniusschool (herhaling)
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)

Tussenschoolse opvang nieuws
Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heeft u een uurtje tijd om te komen helpen
tussen 12.00 en 13.00 uur? Neem dan even contact op met Nouchka; tso.kudelstaart@live.nl
Binnenkort zal Kinderopvang Snoopy een enquête afnemen onder de kinderen en de leraren. We zijn ook benieuwd
naar uw mening! We willen u daarom ook vragen om de enquête in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van
de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. U ontvangt binnenkort een link voor de enquête in uw e-mail. Alvast
bedankt voor het invullen!

JeugdSportPas blok 4
De inschrijving voor blok 4 van de JeugdSportPas is geopend. De sporten die deze periode op het programma staan
zijn: twirlen, dans, ritmisch gymnastiek, zeilen, tennis, waterskiën en judo. Schrijf je voor 31 mei in via onze nieuwe
website: https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl Aanmelden verloopt per activiteit, je hoeft geen account
aan te maken. 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. Uitzondering hierop is het zeilen, dit kost
€11,- voor een les van 3 uur
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