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Beste ouders en kinderen,

Teamnieuws
Juf Anouk is getrouwd met Kees Sparnaaij. Na hun
huwelijk en huwelijksreis vierden ze het feest nog een
keer op school. Na een geweldige aankomst op ons
nieuwe plein vierden de groepen 3 hun eigen feest.

Nieuw schoolplein, sponsorloop en zonnepanelen
Vanaf de meivakantie zijn er veel veranderingen te zien
aan de school. Een vernieuwing van het schoolplein en
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een metamorfose op het dak van de Rietpluim. Dit
allemaal om meer groen te creëren. Vorige week stond er een heel leuk artikel over ons “groene schoolplein” op
Aalsmeer vandaag. Klik hier om het artikel te lezen. We zijn heel trots op de vernieuwingen van het schoolplein.
Om het schoolplein af te maken hebben we onder andere een sponsorloop gehouden met de leerlingen. Met de
sponsorloop is ruim €13.018,95 opgehaald. Hiervoor willen wij u bedanken. Daarnaast zijn er een aantal sponsors
geweest om het gehele project te doen slagen. In de zomervakantie zullen we het tweede deel van ons plan
realiseren. Naast een groener schoolplein hebben we ook op het dak van de school 556 zonnepanelen laten
plaatsen voor groene energie. Deze twee projecten zijn maandagmiddag met de leerlingen gevierd, een verslag zal
volgen op Aalsmeer Vandaag. Een film over de zonnepanelen is hier te bekijken.

Algemene ouderavond
Aanstaande 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!
Agenda:
1. Notulen Ouderavond 2017
2. Verslag Ouderraad schooljaar 2017-2018
3. Financieel verslag Ouderraad
4. Verslag Kascontrole commissie
5. Boeken spaarplan
6. Verslag Team en MR: terugblik 2017-2018
7. Verslag Team: formatie 2018-2019
8. Rondvraag
Mocht u nog iets aan willen bieden voor de Bingo dan kan dit worden afgegeven in de teamkamer.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Jaarrooster, gymrooster, lokaalindeling
Zoals u van ons gewend bent presenteren wij op de algemene ouderavond de formatie voor het komende
schooljaar. Na afloop van deze avond vindt u op de website het nieuwe jaarrooster, gymrooster en de
lokaalindeling. Binnenkort wordt het nieuwe jaarrooster ook in de digitale agenda gezet zodat het (indien u bent
geabonneerd) gelijk in uw telefoon komt te staan.
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3 juli facultatieve 10 minuten gesprekken groep 3 t/m 7
Op dinsdag 3 juli wordt er gelegenheid gegeven om te praten over de voortgang van uw kind. U kunt worden
uitgenodigd door de leerkracht van uw kind of u kunt zelf bij de leerkracht aangeven een gesprek te willen.

Sportactiviteiten | Terugblik Minivoetbal
We kijken terug op een geslaagd toernooi bij RKDES. Onder een stralend zonnetje werden de wedstrijden
afgewerkt. Van groep 3 tot en met groep 8; er was een hoop plezier. Wij bedanken iedereen (coaches, vrijwilligers,
limonadestand, e.a.) voor hun inzet. Meester Menno is druk de shirts aan het tellen en de sokken aan het
controleren.

Korte peiling communicatie
Woensdag 13 juni hebben wij een korte peiling over communicatie rondgestuurd. We hebben 332 reacties mogen
ontvangen. Bedankt voor uw medewerking. Een snelle blik op de conclusies leert dat nog niet alle ouders bekend
zijn met de lesstof pagina op de website. Dit zullen wij volgend jaar nogmaals benadrukken. De lesstof pagina wordt
wel gezien als toevoeging aan de communicatie. Ongeveer 72 procent weet dat er een mogelijkheid is tot
abonneren op de klassenwebsite. De resultaten gebruiken wij om de communicatie nog meer te verbeteren.

Terugblik Jaarfeest Groep 1/2
Donderdag 21 juni was het jaarfeest voor groep 1/2. In het thema ‘Reis om de wereld’ hadden alle kleuters een
prachtige dag. Groep 2 nam alvast afscheid en is nu bijna klaar om naar groep 3 te gaan. Aan belangstelling hadden
zij geen gebrek, een volle zaal genoot van het optreden van de kinderen.

Boekenspaarplan
Het zit er weer op voor dit schooljaar. Woensdag worden de laatste boeken uitgeleverd aan de kinderen. We
hebben het dit jaar weer met veel plezier gedaan.
Volgende week gaan we weer starten met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Alle saldo's worden
meegenomen naar komend schooljaar en we gaan weer z.s.m. van start.
Helaas zijn er ouders die volgend schooljaar niet meer kunnen helpen. Daarom zijn we op zoek naar ouders die eens
in de 5 tot 6 weken een woensdagmorgen willen helpen in de lerarenkamer van 8:45 uur tot ongeveer 10:45 uur.
Indien er vragen zijn of aanmeldingen voor volgend schooljaar mail naar
boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com.

Nieuws uit de Kerk | Gezinsviering
Jongens en meisjes,
Nog een paar weken naar school en dan begint de vakantie. Misschien ga je wel op reis? Ver weg of dichtbij, dat zal
voor iedereen anders zijn. Dan neem je je koffer of tas mee met spulletjes die je niet
kunt missen.
Jezus stuurde zijn leerlingen ook op reis. Maar zij mochten niks meenemen. Waarom
was dat? In de gezinsviering van 15 juli om 11.00 uur hoor je hier meer over.
Neem je een papieren koffer mee? Daarop plak of teken je dan iets waar je op reis niet
zonder kunt. Deze koffers hangen we vóór de viering op.
Idee voor de koffer: A4-tje met twee strepen (riemen) in de breedte en een handvat erop
geplakt op de lange kant.
Hopelijk tot dan, werkgroep gezinsvieringen

Ingezonden | Yoga
Voor alle ouders van de basisscholen is er nu de gelegenheid om kennis te maken met yoga. Locatie en tijd:
woensdagochtend van 9:30 uur tot 10:30 uur in de Proosdijhal te Kudelstaart. Voor meer info: www.yogamoveup.nl
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