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Beste ouders en kinderen,
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
We kijken terug op een jaar waarbij we weer veel vertrouwen hebben gekregen van de kinderen en van de ouders.
Hier zijn we trots op en we blijven hier veel aandacht aan geven.
De kinderen bereiden we voor op een snel veranderende maatschappij, het is vrij zeker dat ze niet 45 jaar
hetzelfde beroep zullen hebben. Wat ze daarvoor nodig hebben is de wil om te leren en om te veranderen. Dat
kan alleen als je leren nuttig en leuk vindt. Een voorwaarde is: jezelf goed vinden, je mag er zijn. . Ik (Peter) zeg
dat, terwijl ik zelf 42 jaar hier op school werk …., maar ik doe dit nog steeds met heel veel plezier omdat we een
school zijn die dynamisch is en de wil om te leren is er zowel bij de kinderen als bij het team.
Na de zomervakantie zal er weer een schooljaar zijn met veel energie (en dan gaat het niet over de 561
zonnepanelen) en er zal met veel plezier (en daar zal het uitdagende speelplein aan meewerken) gewerkt worden.
We zien elkaar vrijdag om elkaar een welverdiende vakantie toe te wensen.
Vriendelijke groet mede namens het team,
Peter

Teamnieuws
Juf Irene is getrouwd met haar man Sidney. Een dikke week later konden zij ook hun zoon verwelkomen; Mian
is geboren! Wij wensen het nieuwe koppel veel geluk.
Volgend schooljaar starten er drie nieuwe leerkrachten op de Antoniusschool. Juf Marina, juf Suzanne en juf
Manouk. Welkom in het Antoniusteam!
Op de zeer goed bezochte Algemene Ouderavond is de formatie gepresenteerd voor volgend schooljaar. Het
overzicht wie volgend jaar welke groep of taak doet, is te vinden op www.rkantonius.nl/team

Rapport
De tweede rapporten zijn meegenomen naar huis. U mag dit rapport na de zomervakantie bij de nieuwe
groepsleerkracht inleveren.

Centrale Eindtoets
Groep 8 heeft de uitslag binnen van de centrale eindtoets primair onderwijs. Gemiddeld scoort de
Antoniusschool 533,7. Het landelijk gemiddelde is 534,9.

Vossenjacht
Woensdag 18 juli is de jaarlijkse Vossenjacht in de wijk Rietlanden. De kinderen gaan eerst gewoon naar de
klassen. Groep 8 begeleidt groep 3 en Groep 7 begeleidt groep 4. De kinderen van 1/2 worden door ouders
begeleid en de groepen 5 en 6 lopen zelf door de wijk. Het is altijd een zeer gezellig evenement en dit keer zal
dat vast ook zo zijn.

Zwemmen groep 6-7-8
De groepen 6, 7 en 8 zwemmen op donderdagmiddag 19 juli in de Waterlelie. Zij fietsen naar het zwembad.

Aftellen
Vrijdag 20 juli tellen wij om 11:59:50 af naar de zomervakantie. Dit doen wij met elkaar op het schoolplein.
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Jaarrooster, gymrooster, lokaalindeling
Als bijlage is het Jaarrooster 2018-2019 toegevoegd. Dit jaarrooster wordt niet geprint en staat altijd met de
meest actuele versie op de website. Om het Jaarrooster te importeren in uw agenda op bijvoorbeeld uw telefoon
of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics Heeft u dit al eens
gedaan, dan staan automatisch de activiteiten er al in voor het volgende jaar.
Op de website staat ook het gymrooster en de lokaalindeling voor volgend jaar.

Notulen Algemene ouderavond
We kijken terug op een speciale en goed bezochte ouderavond. Daar zijn wij erg blij mee. Peter blikte in zijn
speech mooi terug op het afgelopen jaar en op de afgelopen jaren waarin hij directeur was van de
Antoniusschool. Startend met een teamfoto waar 8 leerkrachten op te zien zijn en eindigend met een teamfoto
van meer dan 60 collega’s. Eric stelde zich daarna voor en vertelde dat we in de week voor de herfstvakantie
een afscheidsweek organiseren voor Peter. Wat volgde was een staande ovatie voor Peter; een mooi moment.
De film over het afgelopen schooljaar staat nu online op onze site. De notulen van de Algemene ouderavond
staan op de website bij het kopje Ouderraad.

Afscheid van groep 8
Op de spetterende afscheidsavond afgelopen vrijdag trad groep 8 nog een keer op voor hun ouders. Met de
zelfbedachte en zelfgeschreven musical ‘ScheepsJacht’ liet groep 8 een verpletterende indruk achter. De musical
speelde zich af op een cruiseschip waar zangeres Gisele was verdwenen. Gelukkig was ze net op tijd terug om
het afscheidslied te zingen. Na de act van de ouders en de leerkrachten ging de muziek aan en was het groot
feest. Aanstaande vrijdag telt groep 8 hard af en zijn zij klaar om naar de middelbare school te gaan.

Website legen
In de zomervakantie worden de websites weer voorbereid voor het komende schooljaar. Als u nog foto’s wilt
bekijken, dan moet u dit in ieder geval voor 12 augustus doen.

Zandbakzand en schoolplein
Aan het eind van de zomervakantie komt er nieuw zand in de zandbak. Mocht u zand nodig hebben voor uw tuin
of uw privé strand, dan mag u dit uit de zandbak scheppen. In de laatste twee weken van de vakantie wordt het
grote klimrek geplaatst en worden de laatste handelingen gedaan aan ons nieuwe schoolplein. We hebben nog
meer goed nieuws want door een mooie sponsoring van het Schipholfonds zijn de financiën nu sluitend. Het
precieze sponsorbedrag wordt bekendgemaakt tijdens de opening van het schoolplein volgend schooljaar.

VakantieBieb
Blijven lezen in de vakantie is heel belangrijk. Met de VakantieBieb App neem je gratis ruim 60 e-books overal
mee naartoe. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Veel leesplezier in de vakantie!

Fijne vakantie!
Team Antonius
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Jaarrooster 2018-2019

Om het Jaarrooster te importeren in uw agenda op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
Dag

Datum

Maandag
Donderdag
Maandag
Vrijdag

3 september
20 september
24 september
28 september

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag t/m vrijdag

3 oktober
4 oktober
5 oktober
8 t/m 12 oktober
15 oktober
18 oktober
22 t/m 26 oktober

Donderdag
Dinsdag & donderdag

15 november
20 en 22 november

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

5 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari

Maandag

14 januari

Maandag t/m vrijdag
Donderdag

18 t/m 22 februari
28 februari

Vrijdag
Donderdag & dinsdag

1 maart
7 en 12 maart

Donderdag
Dinsdag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag t/m vrijdag

11 april
16 april
16 t/m 18 april
19 april t/m 3 mei

Vrijdag
Donderdag en vrijdag

17 mei
30 en 31 mei

Donderdag
Maandag
Woensdag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Donderdag

6 juni
10 juni
12 t/m 14 juni
17 t/m 21 juni
27 juni

Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

1 juli
2 juli
5 juli
10 juli
12 juli
15 juli t/m 23 augustus

Maandag

26 augustus
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Activiteit
September
Start schooljaar
Openingsviering
Informatieavond groep 1 t/m 8
Studiedag team, kinderen vrij
Oktober
Opening Kinderboekenweek
Bezoekuur ouders van 08:45 uur tot 10:15 uur
Kinderen ’s middags vrij vanwege studiedag stichting
Schoolfotograaf
Schoolreis
Periodeafsluiting ’s middags
Herfstvakantie
November
Tussenrapporten mee groep 3 t/m 8
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
December
Sinterklaasfeest
Kerstfeest ’s avonds
Kerstfeest, groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Januari
Info avond leesonderwijs & uitleg Cito-volgsysteem groep 3
Februari
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee groep 2 t/m 8
Maart
Carnaval, continurooster groep 5 t/m 8, om 14.00 uur uit
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7
April
Periodeafsluiting ‘s middags
Klusavond
Centrale Eindtoets voor groep 8
Goede vrijdag (vrij) en Meivakantie
Mei
Sportdag bij RKDES
Hemelvaartsdag en extra vrije dag
Juni
Jaarfeest groep 1/2 Groep 1: 08:45-12:00 uur, Groep 2: 13:30-20:00 uur
Tweede pinksterdag, vrij
Kamp groep 8
Minivoetbal
Algemene ouderavond
Juli
Groep 1 t/m 8 rapport mee
10-minuten gesprekken groep 3 t/m 7 (facultatief)
Afscheidsavond groep 8
Vossenjacht
Laatste schooldag, alle groepen om 12:00 uur vrij
Zomervakantie
Augustus
Start schooljaar 2019-2020
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