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Teamnieuws
Vrijdag 18 september is juf Sonja getrouwd met Gert-Jan. Een prachtige jurk, een mooi pak, ze straalden! Maandag
28 september ‘trouwden’ ze ook nog op school. Daarna vierden ze dit met elkaar in de klas. Dinsdag 29 september
is juf Nikita getrouwd met Mark. Iedereen van harte gefeliciteerd!
Juf Marieke Buskermolen is 22 september bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Axel. We feliciteren
Marieke en Dave. Het verlof van juf Linda en juf Tanja zit erop. Zij zijn beide weer begonnen in de eigen groep. In
de herfstvakantie is juf Nikita met verlof gegaan. Juf Linda neemt haar dagen in groep 6d over.
Meester Kay heeft buiten school een ongeluk gehad aan zijn oog. Hiervan is hij herstellende. Hij is aan zijn reintegratie begonnen.
Terugblik studiedag
Op vrijdag 2 oktober heeft het hele team een studieochtend gevolgd over het geven van instructie. Zowel digitaal
als fysiek konden we, met de nodige maatregelen in acht genomen, allemaal erbij zijn. We hebben onder andere
gesproken over de staat van het onderwijs in het algemeen en over hoe kinderen leren. Dit schooljaar zullen we
hier elke studiedag aandacht aan besteden. We worden begeleid door Academica Business College. De volgende
studiedag is na schooltijd op woensdag 28 oktober. De kinderen kunnen in de ochtend gewoon naar school.
Corona
Zoals vrijdag 18 september in de persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge werd aangegeven
kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd met neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
• wanneer het kind bijkomende klachten heeft die passen bij corona;
• als het kind een huisgenoot heeft met corona;
• als een huisgenoot van het kind naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.
We willen u eraan herinneren op het plein 1,5 meter afstand te houden van elkaar en zo snel mogelijk naar huis
te gaan wanneer u uw kind gehaald heeft.
Eerder ophalen groep 1-2-3
Dagelijks kunnen de kinderen uit de groepen 1-2-3 een kwartier eerder gehaald worden om zo de drukte op het
plein meer te kunnen spreiden. Op vrijdag is het pas mogelijk het plein op te komen om 11.50 uur voor auto’s.
De OBS heeft pauze tot deze tijd, waardoor de kiss & ride niet eerder open kan. Komt u toch eerder, dan verzoeken
wij u te parkeren bij het dorpshuis of elders in de wijk. Op de fiets of lopend kunt u via het hek bij de
Antoniusschool het plein op.
Ventilatie
Er is onderzoek geweest door een gespecialiseerd bedrijf of de luchtverversing voldoende is op de Antoniusschool.
Wij kunnen u melden dat dit het geval is. De lucht wordt voldoende ververst.
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Cameratoezicht
Door aanhoudend overlast, vandalisme en vernielingen van eigendom hebben we
met alle gebruikers van het gebouw De Rietpluim moeten besluiten buiten het
gebouw camera’s te laten plaatsen. Er is een camerareglement beschikbaar bij de
directie. Er worden borden geplaatst om bezoekers te attenderen op het feit dat er
cameratoezicht is.
Terugblik Periodeafsluiting
Wat hebben we donderdag 8 en vrijdag 9 oktober weer mogen genieten van de optredens van de kinderen. Dit
keer in een andere vorm, maar ook nu was het weer een feest. We zagen vrolijke dansjes en er was ook publiek,
dit keer niet van ouders, maar van kinderen uit andere groepen. Foto’s staan op de sites van de groepen.
Tussenrapport
Het tussenrapport krijgt groep 3 tot en met 8 mee op donderdag 5 november. Dit tussenrapport mag u houden,
het rapportboekje mag mee terug naar school, wellicht al tijdens de tafeltjesavond.
10-minuten gesprekken
In de week van 9 november zijn 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.
Wij hadden u graag willen ontvangen op de school, echter kan dit niet vanwege de huidige omstandigheden. De
gesprekken zullen voor de groepen 1 tot en met 7 digitaal plaatsvinden. De groepen 8 nodigen de ouders uit op
school om te spreken over het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Mocht u bezwaar hebben om op
school te komen, dan houden wij daar uiteraard rekening mee.
Voor alle ouders; wilt u aan de leerkracht van uw kind aangeven als u een voorkeur heeft voor een gesprek in de
avond? Anders zal het gesprek worden ingeroosterd na schooltijd in de week van 9 november. Graag aangeven
voor 25 oktober.
Meer informatie zal volgen.
Sint
Wegens de Corona voorschriften zal dit jaar de inpakavond niet doorgaan. Sint zorgt voor een andere
inpakmanier…
Bij de aankomst van Sinterklaas zijn alleen de kinderen en leerkrachten aanwezig dit jaar.
Doe-groep
Op de Antoniusschool willen wij in januari 2021 starten met een Doe-groep. Op de woensdagen willen wij met
een vast groepje kinderen (tussen de 6 à 8 kinderen) uit de groepen 7 en 8 naar een instelling of bedrijf gaan.
Deze kinderen vinden leren lastig, maar zijn wel goed in dingen doen. Wij willen ze positieve ervaringen
meegeven, want echte ‘doeners’ zijn en worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Ze moeten dus ervaren
hoe het is om bij een bedrijf of instelling te werken. Ze moeten dus echt wat te doen hebben. Een aantal bedrijven
en instellingen heeft al toegezegd graag mee te willen doen, zoals: de kinderboerderij Boerenvreugd, kwekerij
Bunnik Vriesea’s, de Marskramer, Bakkerij van Leeuwen, Arjan Smit tuinen, Solidoe, de brandweer, Albert Heijn
en de Lotusbloem. Maar we kunnen nog wel een aantal bedrijven of instellingen gebruiken.
Heeft u een bedrijf waar deze kanjers een woensdagochtend mogen meehelpen, dan kunt u een mail sturen
naar: menno@rkantonius.nl
Schoolfotograaf
De kinderen zijn op de schoolfoto geweest. De foto’s zijn binnenkort online te bestellen. Uw kind krijgt een kaartje
mee met de inlogcode voor de digitale omgeving.
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Luizenpluizen
De komende tijd zullen de kinderen vanwege de nieuwe maatregelen omtrent COVID-19 niet gecontroleerd
worden op hoofdluis. Wij vragen u dit thuis zelf te doen. Voor het ontdekken en behandelen van hoofdluis bij uw
kind(eren) verwijzen wij u naar https://www.thuisarts.nl/hoofdluis
Peiling extra parkeergelegenheid bij Dorpshuis
Toelichting op de peiling
Met meer dan 900 kinderen die van ons mooie gebouw gebruik maken zijn er rond begin- en eindtijden van de
Rietpluim nogal wat vervoersbewegingen. Bij het halen en brengen van de kinderen levert dit regelmatig een
onoverzichtelijke en daarmee onveilige verkeerssituatie op: tijdelijke parkeeroverlast in de wijk, parkeren op de
stoep, veel kruisende verkeersstromen van voetgangers, fietsers en auto’s.
Daarom zijn er plannen (van de gemeente) om de
parkeermogelijkheden te verruimen en verkeerstromen
te scheiden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor
het plaatsen van een voetgangersbrug die aansluit op de
parkeerplaats van het Dorpshuis direct bovenaan de trap
van de dijk langs de Madame Curiestraat. Hierbij wordt
rekening gehouden met gebruik voor voetgangers,
rolstoelen en kinderwagens. De trap wordt aangepast
zodat het goed aansluit op het zebrapad op de Madame
Curiestraat en de looproute naar school.
Met onderstaande peiling willen wij graag van ouders weten of dit een geschikte oplossing is. Graag vragen wij u
om onderstaande vragen in te vullen. Dit kunt u doen tot uiterlijk 30 november a.s.
Peiling extra parkeergelegenheid bij Dorpshuis
Hartelijk dank namens de gebruikers van de Rietpluim voor het invullen van deze vragen.
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.
Terugblik Kinderboekenweek
Woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober was de Kinderboekenweek met thema ‘En toen..’ Dit was erg
leuk. Helaas hadden we dit keer door de maatregelen omtrent Corona geen schrijver kunnen uitnodigen . Ook
was er geen boekenmarkt zoals voorgaande jaren, maar kinderen hebben wel boeken kunnen bekijken en
bestellen bij de ‘boekenmarkt’ van het boekenspaarplan. In de groepen is er op verschillende manieren aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek.
Bibliotheek
Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek in Aalsmeer? In de bijlage vindt u een brief van de
bibliotheek met uitleg hierover. Verder kunt u ook nog kijken op de volgende site, deze pagina ververst de
bibliotheek elke maand met nieuwtjes en boekentips.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html.
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Ontruimingsoefening
10 september hebben we weer geoefend met het ontruimen van de school. Dit verliep goed, binnen enkele
minuten stonden we met z’n allen buiten.
Nieuw uit de kerk | Gezinsviering | Sint Maarten
Zondag 8 november is er weer een gezinsviering, waarin het kinderkoor zingt. De viering begint om 11 uur.
Er is beperkt plek, dus als u naar de viering wilt komen, graag aanmelden via de mail:
stjangeboortesecretariaat@live.nl ( onder vermelding van naam en aantal )
Helaas kan door de Corona maatregelen de traditionele Sint Maarten viering in de kerk niet doorgaan.
Dit jaar worden in de groepen geen lampionnen gemaakt omdat we nu de prioriteit aan andere dingen geven.
Wanneer u wel met uw kind langs de deuren wilt kunt u zelf een lampion kopen.
De Tijdmachine | Antonius 111 jaar
Dit schooljaar vieren we 111 jaar Antoniusschool. In elke Nieuwsbrief leest u een leuk weetje of een verhaaltje over
de geschiedenis van onze school. Deze keer juf Corry die eerst juf Kuipers heette en toen juf van Lith.
Als geboren Kudelstaartse en vroeger leerling van de Antoniusschool begon ik in 1974 als juf van klas 1 (nu
groep 3) op de Antoniusschool aan de Kudelstaartseweg (waar nu het Antoniushof is).
Het onderwijs van nu en toen is nog steeds hetzelfde: het gaat om kinderen allerlei handvaten te geven om hun
weg te laten vinden in de maatschappij.
De manier waarop is wel heel anders.
Wat nu echt niet meer kan: een klas van 42 kinderen in het jaar 1975. De kinderen zaten in rijen 2 aan 2 naast
elkaar en het hele lokaal was dan ook echt vol.
De schooltandarts kwam 1 keer per jaar op school. Hij had een grote stoel en boor in het stencilhokje staan en
veel kinderen gingen er met schrik in hun lijf naar toe. Ze kwamen met een wit gezichtje weer terug. Een keer
viel zelfs een kind na een tandartsbezoek achterin de klas flauw. Het duurde even voor ik daarbij kon in de grote
meute.
In het stencilhokje stond een stencilmachine, nee geen
kopieerapparaat waar je een papiertje binnen 2 minuten
100 keer hebt afgedrukt. Als je de kinderen iets wilde
geven op papier, nam je een stencil mee naar huis. Daar
typte je , met een type machine, je tekst. Fouten werden
weggehaald met een corrector plaatje. Het stencil ging
de volgende dag mee naar school. Daar werd het op een
apparaat geplakt met de juiste hoeveelheid inkt. (Dat
hoopte je) En je kon het papier afdrukken. Regelmatig
mislukte dit en vlogen alle blaadjes door de lucht of je
had blaadjes met dikke klodders inkt.
Uitleg werd gegeven met een krijtje op een bord. Naast
dat bord hing een flanel bord. Een flanelbord is een
plaat met stof, waarop je plaatjes kon plakken met een soort klittenband. Later kwam het magneetbord, waarop
plaatjes met magneetjes geplakt konden worden. Gelukkig hebben we nu een digibord, waarop je alles kunt
laten zien en horen.
Kerst met de hele school in de gemeenschapsruimte

In het gebouw aan de Kudelstaartseweg was maar plaats voor 6 klassen. Er waren 7 groepen en 1 groep kreeg
les in de voetbalkantine van RKDES aan de Bilderdammerweg (nu Geerland).
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Elke vrijdagmiddag gingen de tafeltjes en stoelen aan de kant en op maandagmorgen moesten de spullen weer
teruggezet worden. Het nadeel was dat er nog een bierlucht hing. Het voordeel was wel dat er een hele grote
speelplaats was, je mocht op alle voetbalvelden spelen. En de pauzes duurden heel lang, je kon het niet horen
als de juf in haar handen klapte en je riep.
In 1975 verhuisden we naar de Mijnsherenweg. Een prachtige locatie met een gemeenschapsruimte, een patio
met volière, een koffiekamer, een tv in een verrijdbare kast, een groot veld achter de school om te spelen en al
snel een grote sporthal. De eerste jaren werd er nog gym gegeven in de oude gymzaal aan de Kudelstaartseweg.
We liepen heen en terug in tweetallen. Een keer knalde een kind met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal (die
stonden toen ook al midden op het trottoir).
De lokalen grensden aan een sloot waar in het voorjaar een meerkoet zat te broeden. Een prachtige vorm van
aanschouwelijk onderwijs.
Kudelstaart werd groter, het leerlingaantal nam toe en als snel werd de gemeenschapsruimte verdeeld in twee
leslokalen. In de loop der jaren kwamen er noodlokalen bij.
Tot zover enkele beelden van mijn eerste jaren als juf op de Antoniusschool , toen
nog juffrouw Kuipers, later juffrouw van Lith en tegenwoordig juf Corry, sinds
1974 werkzaam op de Antoniusschool.
Corry van Lith
In de volgende Nieuwsbrief meer!
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