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Teamnieuws
Helaas gaan juf Kim Prummel en juf Linda Wolzak het Antoniusteam verlaten. Juf Kim heeft per 1 december een
uitdaging gevonden als directeur van een basisschool in Mijdrecht. Juf Linda zal per 1 januari starten als leerkracht
op een basisschool in Uithoorn. Wij gaan juf Kim en juf Linda ontzettend missen, maar wensen hen veel succes en
plezier op hun nieuwe werkplek.
Vrijdag 4 oktober is juf Anouk Sparnaaij bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Lauren. We feliciteren
Kees en Anouk en natuurlijk ook oma Marlouke en tante Maartje.
Periodeafsluiting
Op donderdagmiddag 17 oktober is de eerste 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 8, 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.
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.
Staking
De vakbonden hebben voor woensdag 6 november a.s. een staking aangekondigd voor leraren in het
basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Leraren worden opgeroepen om het
werk een hele dag neer te leggen en om naar de Tweede Kamer te komen waar de Onderwijsbegroting behandeld
wordt.
Wij polsen op dit moment de stakingsbereidheid binnen het team.
Zodra wij hier duidelijkheid over hebben krijgt u van ons een bericht.
Tussenrapport
Het tussenrapport krijgt groep 3 tot en met groep 8 mee op donderdag 14 november. Dit tussenrapport mag u
houden, het rapportboekje mag terug naar school, wellicht al tijdens de tafeltjesavond.
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10-minuten gesprekken
Op dinsdag 19 november en op donderdag 21 november bent u welkom op de 10 minuten gesprekken voor de
groepen 1 tot en met 8. We praten dan over het welbevinden van uw kind en over de vorderingen in de klas. In
groep 8 praten we ook over het voortgezet onderwijs. Mocht u een duidelijke voorkeur hebben voor de dinsdag of
de donderdag dan kunt u dit tot 1 november via de e-mail aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Schoolfotograaf
De kinderen zijn op de schoolfoto geweest. De foto’s zijn na de herfstvakantie online te bestellen. Uw kind krijgt
een kaartje mee met een inlogcode voor de digitale omgeving.
Sinterklaas | Inpakavond
Het duurt nog even voordat Sinterklaas weer ons land bereikt, maar de voorbereidingen vanuit school en de
ouderraad zijn alweer in volle gang. Natuurlijk kan de Sint ook dit jaar weer een helpend handje gebruiken om de
school mooi te versieren en de presentjes van mooi inpakpapier te voorzien. Het is altijd een erg gezellige avond
en vele handen maken licht werk. Deze inpak- en versier avond vindt plaats in de lerarenkamer van onze school op
maandagavond 25 november. Vanaf 18:45 uur staat koffie, thee en lekkers klaar en om 19:00 uur gaan we van start.
De verwachting is dat we rond 21:30 uur klaar zijn en dan is er nog de gelegenheid voor een drankje, frisje, sapje
na. Wij hopen dat er ongeveer 30 ouders kunnen helpen deze avond. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
swartjes1@me.com Fijn dat wij ongetwijfeld weer op jullie hulp mogen rekenen! Tip: neem een eigen schaar mee.
Namens de OR Sint Commissie: Ilona, Jolanda, Saskia, Ilona, Mirjam en Robin.
Kinderboekenweek
De kinderenboekenweek met thema ‘Reis mee’ was erg leuk.
Manon Sikkel is in de groep 5 tot en met 8 geweest om over haar
boeken te vertellen en er is een boekenmarkt met
haar boeken geweest. De kinderen waren erg enthousiast en er
werd goed verkocht op de boekenmarkt.
Boeken plastificeren
Aangezien we weer een aantal nieuwe boeken
hebben aangeschaft zijn wij op zoek naar ouders
Manon Sikkel signeert (Foto: Foto Atlas)
die mee willen helpen om de boeken te plastificeren
zodat ze lang netjes blijven. Dit kan op school maar u kunt er ook een aantal meenemen om het thuis te doen.
U kunt zich aanmelden bij chantale@rkantonius.nl.
Broertjes/zusjes aanmelden
Voor de prognose van het leerlingaantal is het voor ons fijn om te weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen.
Mochten er broertjes/zusjes zijn dan kunt u dit doorgeven bij Jorine. U kunt langskomen op elke ochtend behalve
vrijdag. Jorine zit in het directiekantoor bij de hoofdingang rechtsaf. Mocht u nieuwe ouders kennen, zij zijn altijd
welkom voor een rondleiding door de school. Een afspraak maken gaat telefonisch en het liefst voordat het kind
drie jaar is geworden.
Vacatures
Er zijn vier vacatures op de Antoniusschool, waarbij functies
eventueel gecombineerd kunnen worden.
We zoeken een intern begeleider, een leerkracht,
een onderwijsassistent en een conciërge.
Mocht u iemand weten, wijs u ze dan gerust op de vacature website.
Ontruimingsoefening
10 oktober hebben we weer geoefend met het
ontruimen van de school. Dit verliep goed,
binnen enkele minuten stonden we met z’n allen buiten.
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