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Beste ouders,
We zijn weer een week bezig. Maandag 8 februari hebben we weer veel kinderen op school mogen verwelkomen
en dinsdag waren we helemaal compleet. Heel fijn om alle blijde gezichten weer te zien. De kinderen zijn zeer
enthousiast. En hoe mooi is het naar school te kunnen met zo´n enorm pak sneeuw, wat zorgt voor heel veel
sneeuwpret.
We hebben ook het afgelopen weekend kunnen genieten van geweldig weer. Nog een week voor de
voorjaarsvakantie. In deze nieuwsbrief geven we weer veel informatie over de periode na de voorjaarsvakantie.
Teamnieuws
Helaas heeft juf Caren aangegeven het Antoniusteam te gaan verlaten. Per 1 april heeft zij een uitdaging gevonden
op de Tovercirkel in Hoofddorp waar ze haar verdere ambities wil gaan vervullen. We bedanken haar voor haar
werk op de Antoniusschool. We wensen juf Caren veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek.
Cito Leerlingvolgsysteem
Zoals ieder jaar zullen wij ook nu Cito-M toetsen gaan afnemen, echter in aangepaste vorm. In de groepen 3 wordt
alleen de Cito-M rekenen afgenomen en daarnaast de wintersignalering horende bij de methode Veilig Leren Lezen.
In de groepen 4 t/m 7 worden nagenoeg alle Cito-M toetsen afgenomen. In groep 8 worden geen Cito-M toetsen
afgenomen. Wel wordt de Centrale Eindtoets afgenomen in april. De Cito-M toetsen nemen we af in de periode
van 8 t/m 31 maart.
Rapport en 10-minutengesprekken
Het rapport gaat mee op donderdag 1 april. De 10-minutengesprekken zullen digitaal plaatsvinden van 7 t/m 13
april.
Parro | 10-minutengesprekken
De planning van de 10-minuten gesprekken kan op een efficiëntere manier worden georganiseerd. We gaan
hiervoor gebruik maken van de gespreksplanner van Parro. Parro is een communicatie app van ons
administratiesysteem Parnassys. U krijgt binnenkort, op het mailadres dat bij ons bekend is, een uitnodiging met
inlogcodes voor de app die u kunt installeren op uw telefoon of computer. Het zal in april dan mogelijk zijn om zelf
tijden te kiezen voor een gesprek met de leerkracht. Meer informatie volgt.
Nieuw bestuur SKOA
De Antoniusschool, de Jozefschool en de Oosteinder vallen onder het bestuur van Stichting voor Katholiek
Onderwijs Aalsmeer (SKOA).
Voorheen namen ouders van de scholen zitting in het bestuur. Sinds 1 september is de bestuursstructuur gewijzigd.
Er is gekozen voor een model waarbij het bevoegd gezag ligt bij een college van bestuur. Dit college wordt gevormd
door directeur-bestuurders Ryan Bakker en Eric Spaargaren. Ryan Bakker is tevens directeur van de Oosteinder en
Eric Spaargaren is tevens directeur van de Antoniusschool.
De raad van toezicht wordt gevormd door ouders van de drie scholen en houdt toezicht op het functioneren van
het college van bestuur. Antoine Zwagerman heeft in goed overleg besloten om enkel directeur van de Jozefschool
te blijven. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is betrokken bij de gewijzigde bestuursstructuur.
Wij geloven dat we met deze wijziging de scholen nog professioneler kunnen besturen en zijn trots op de drie
scholen. Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe website van de SKOA: www.sko-aalsmeer.nl Het bestuur
is te bereiken via skoabestuur@sko-aalsmeer.nl
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Vacature
Vanaf schooljaar 2020/2021 zijn wij opzoek naar een groepsleerkracht. De vacature is te vinden op de website.
Carnaval
Helaas geen groot carnaval op school dit jaar. Wel hebben de kinderen namens alle ouders en de ouderraad een
lekkere traktatie gekregen afgelopen vrijdag. Bedankt!
Office 365
Alle kinderen van de Antoniusschool hebben sinds dit schooljaar een Microsoft-account. De groepen 4 t/m 8 werken
nu met Teams van Microsoft door in te loggen met hun eigen e-mailadres (voornaam.achternaam@rkantonius.nl)
en wachtwoord.
Teams is ook te bereiken via portal.office.com Via dit portal is het Office365 pakket gratis te downloaden op een
computer. Ingelogd kunt u links op de home-button klikken (rode huisje). Rechts bovenin staat de blauwe knop
Office installeren. U klikt dan op Office 365-apps installeren.
Schilders
Gedurende de sluiting van de school is een team van schilders bezig geweest om de gangen en lokalen weer van
een frisse lik verf te voorzien. Het ziet er weer een stuk mooier uit. In de voorjaarsvakantie ronden zij hun
werkzaamheden af.

Nieuws uit de kerk | Eerste Communie
In januari zijn 14 kinderen gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Communie.
Op zondag 7 maart stellen deze kinderen zich aan de kerk voor in een gezinsviering. Het thema van de viering is
groeien en bloeien.
Helaas kunnen we geen extra bezoekers uitnodigen voor deze viering, omdat we maar 30 bezoekers in de kerk
mogen ontvangen op dit moment.
Wel kunt u de viering via de live-stream volgen. Dit kan alleen op het tijdstip van de viering, 11 uur, het kan niet
later teruggekeken worden. Aanmelden voor de link van de live stream kan via het secretariaat van de kerk:
stjangeboortesecretariaat@live.nl
De kinderen die dit jaar communie gaan doen zijn:
Fien, Lars, Olivier, Amelia, Nadia, Soraya, Paskal, Sophie, Natalka, Manuela, Marika, Rutger, Tiyenna en Kayleigh.
We wensen hen een mooie voorbereidingstijd toe.
Hier nog even het rooster van april
Donderdag
Vrijdag t/m maandag
Dinsdag
Woensdag t/m dinsdag
Maandag
Dinsdag & woensdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag

Nieuwsbrief
2020-2021

1 april
2 april t/m 5 april
6 april
7 april t/m 13 april
12 april
20 en 21 april
23 april
26 april t/m 7 mei

April
Rapporten mee groep 2 t/m 8
Goede vrijdag (vrij) en Pasen (vrij)
Kinderen vrij vanwege studiedag
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7
De school bestaat 111 jaar!
Eindtoets groep 8
Kinderen vrij vanwege studiedag
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