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Beste ouders/verzorgers,
We hebben een drukke week achter de rug en die zal bij jullie net zo druk zijn. Gisteren kondigde het kabinet verdere
maatregelen aan. Tot 1 juni geen bijeenkomsten meer, 1,5 meter afstand. Voor kinderen kan deze tijd heel heftig
zijn. Zij zien de sportwedstrijden uitvallen, mogen niet meer knuffelen met opa of oma, maken zich zorgen om
minivoetbal, zien hun vriendjes veel minder, vieren hun verjaardag anders. Het is belangrijk om hier bij stil te staan.
Op de Antoniusschool vinden wij het belangrijk dat kinderen zich goed voelen. Dat geldt ook in deze tijd. Dit doen
we met filmpjes, lesstof op afstand en deze week oriënteren wij ons op videobellen met de klassen. Wij doen wat
we kunnen en zijn blij met jullie als ouders, dit is ook hieronder te lezen in deze Nieuwsbrief. Of we de kinderen weer
mogen verwelkomen op dinsdag 7 april… We betwijfelen dit. We weten in ieder geval wel dat, als dit weer mag, we
blij zijn om elkaar weer te mogen zien. Wanneer we meer weten, hoort u dit van ons.
Bedankt voor jullie vertrouwen,
Namens het Team,
Eric Spaargaren
Teamnieuws
Juf Marieke Buskermolen en Dave verwachten in september hun tweede kindje. Wij feliciteren hen met dit mooie
nieuws.
Thuisonderwijs
De scholen zijn nu een week gesloten. Wij willen u bedanken voor alle positieve berichten die wij hebben
ontvangen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het voor u een hectische en onzekere periode is. Daarbij moet u ook
nog helpen met het geven van onderwijs. Het is in deze tijd belangrijk om niet teveel te willen en soms ook te
relativeren. Als ouder kunt u het niet zo snel verkeerd doen.
De schoolse omgeving is niet te vergelijken met de thuissituatie. We kunnen en mogen ook niet verwachten dat de
kinderen thuis hetzelfde leren als op school.
In het algemeen krijgen de kinderen een programma wat ze in 2 tot 3 uur kunnen maken. Sommige kinderen hebben
echter meer tijd nodig en anderen zijn weer sneller klaar. Er zijn ook extra opdrachten of creatieve opdrachten.
Veel kinderen vinden dit ook leuk om te doen. Dit moet niet als een verplichting voelen. Indien mogelijk vragen wij
u om de kinderen te ondersteunen bij het maken van het werk. Met elkaar doen we er alles aan het zo goed mogelijk
te laten verlopen. Fijn!
Mocht u toch problemen ondervinden met inloggen of andere vragen hebben, wilt u dan mailen
naar helpdesk@rkantonius.nl? We ontvangen al veel foto’s en filmpjes van kinderen uit groep 1 t/m 8 die thuis aan
het werk zijn of meedoen aan de challenge van meester Menno en meester Mathijs. Erg leuk om te zien, hier
genieten we ontzettend van. Blijf ze sturen! We zullen een selectie tonen in de Antonius Live! uitzendingen.
Succesvolle studiedag met André Kuipers
Ongeveer 400 mensen uit het onderwijs en de kinderopvang hebben
woensdag 4 maart genoten van een inspirerende presentatie van astronaut
André Kuipers. André Kuipers nam de aanwezigen mee op zijn twee
ruimtereizen. Hij bracht op een fascinerende en aanstekelijke wijze de
thema’s duurzaamheid en techniek in beeld. De studiedag werd mogelijk
door een unieke samenwerking van de stichting Auro, Stichting Jong Leren,
stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer, kinderopvang Solidoe en de
gemeente.
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Vacature
Wij zoeken voor het volgende schooljaar een leerkracht, met voorkeur een bovenbouw leerkracht. De vacature
staat onze website. Mocht u iemand weten, attendeer hem/haar dan op deze geweldige kans.
Centrale Eindtoets Basisonderwijs
Vanuit de overheid is het bericht gekomen dat de eindtoets voor groep 8 dit schooljaar niet doorgaat. De leerlingen
van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare school gekregen.
Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het
advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare
school. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.
Afgelastingen periodeafsluiting, sporttoernooien en excursies
De periodeafsluiting van 9 april gaat niet door. Zoals u wellicht zult begrijpen hebben wij ook verschillende
sporttoernooien en excursies moeten afgelasten. Ook hebben we besloten de sportdag niet door te laten gaan. We
kijken nog naar alternatieven om de kinderen wellicht in kleinere groepen iets aan te bieden en daarbij vergeten
we de voetbalwedstrijd tegen groep 8 niet. Daarover later meer.
Het badmintontoernooi, korfbaltoernooi, atletiektoernooi en de avond vierdaagse zijn afgelast.
De excursies van groep 3 naar de opera, van groep 4 naar de bibliotheek en de excursie van groep 5 naar het
Muiderslot gaan helaas ook niet door. De excursie naar het poppentheater van groep 4 proberen we te
verplaatsen.
Veel mail
We realiseren ons dat we veel communiceren in deze tijd. Mocht u de mailtjes van updates op de website (tijdelijk)
niet meer willen ontvangen, dan kunt u zelf op ‘unsubscribe’ klikken onderaan de mails met updates van de
klassensites. Dit zal wellicht schelen in het aantal mails dat u ontvangt. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om de
sites te bezoeken.
AntoniusJournaal en Jeugdjournaal
Net voordat de school sloot was er een nieuw AntoniusJournaal gemaakt. Nu te zien via www.rkantonius.nl Bedankt
groep 8 voor het maken van dit leuke journaal.
Het Jeugdjournaal is op 17 maart langs geweest om een item te maken. U kunt het hier terugkijken.
Tv-programma Radio Aalsmeer
Vanaf maandag 23 maart is er om 17:00 een dagelijks programma op televisie waarin kinderen kunnen terugblikken
op de dag, ook bij andere leeftijdsgenoten. Radio Aalsmeer zendt het live uit op tv (Caiway kanaal 12) of via
Radioaalsmeer.nl
Brief van de Burgemeester
De burgemeester heeft een brief gestuurd naar alle kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart. Deze is te lezen op de
Corona informatiepagina.
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