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Teamnieuws
Vrijdag 16 april gaat het zwangerschapsverlof van juf Marlous in. De vervanging voor haar verlof is rond. Juf Kim en
juf Marieke Buskermolen zullen vanaf maandag 19 april de leerkrachten van groep 1/2 e zijn. De betreffende groep
heeft dit al gehoord en op de website vindt u het vernieuwde overzicht onder het kopje Team.
Rapport
Het rapport gaat mee op donderdag 1 april.
Parro | 10-minutengesprekken
De 10-minutengesprekken zullen digitaal plaatsvinden van 7 t/m 13 april. De planning van de 10minutengesprekken kan op een efficiëntere manier worden georganiseerd. We maken gebruik van de
gespreksplanner van Parro. Parro is een communicatie app van ons administratiesysteem Parnassys. Inmiddels
loopt de inschrijving voor de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met 7. U kunt in de Parro app een
tijd kiezen. De gezinnen met meerdere kinderen hebben voorrang gekregen bij inschrijving.
Cito Leerlingvolgsysteem
Binnenkort krijgt uw zoon of dochter bij het rapport de Cito-uitslagen mee naar huis. De resultaten kunnen er wat
afwijkend uitzien omdat bij de vorige afname in september een aangepaste normering is toegepast. Daarom
hebben we voor dit rapport besloten de cijfers van de citotoetsen niet mee te laten tellen met het cijfer op het
rapport. Mocht de grafiek een afwijkend beeld laten zien dan zal hier door de leerkracht een toelichting op worden
gegeven tijdens de 10-minutengesprekken. Door de periode van online onderwijs is het aanbod van lesstof anders
verlopen dan normaal. Dit kan van invloed zijn op de uitslag van de toets.
Paasontbijt
Zondag 4 en maandag 5 april is het Pasen. Natuurlijk besteden wij aandacht aan Pasen. We willen dit doen in de
vorm van een paasontbijt in de klas op donderdag 1 april. We denken dat we er op deze manier een gezellige
Paasviering van maken. Het ontbijt zal door school en de ouderraad verzorgd worden. Het ontbijt wordt betaald uit
de ouderbijdrage (ouders bedankt!). Heeft uw kind een dieet (bijvoorbeeld gluten) dan vragen wij of u zelf het
ontbijt wilt verzorgen. De kosten kunt u bij ons declareren. Meer info via antonius@rkantonius.nl
Alle kinderen nemen woensdag 31 maart een eigen bord, beker en bestek, voorzien van naam, mee voor het ontbijt.
Op donderdag 1 april nemen de kinderen zelf een ei mee voor eitje tik in de eigen klas, groep 1-2 graag al op
woensdag 31 maart. Wanneer een groep in quarantaine zit wordt via Teams of Zoom een gezellig moment gepland.
Studiedagen Team
Dinsdag 6 april en vrijdag 23 april zijn de kinderen vrij vanwege studiedagen van het team.
Nieuw zeil zandbak
Sinds kort hebben we een nieuw afdekzeil voor de zandbak op het kleuterplein. Hier zijn we er erg zuinig op, daarom
mogen de kinderen niet op het zeil lopen en sluiten we de zandbak na schooltijd goed af met het zeil om te
voorkomen dat er dieren hun behoeftes in doen. Wilt u ons helpen de zandbak schoon te houden en op
bovenstaande letten?
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Opening Insectenhotel
Alle scholen krijgen van de gemeente Aalsmeer een insectenhotel van de kinderburgemeester. Het initiatief had
door corona wat vertraging gehad, maar is nu begonnen bij onze school. Groep 1-2 heeft een project over insecten
en dit is aan elkaar gekoppeld. Woensdag 24 maart is het insectenhotel geopend door wethouder en
kinderburgemeester in het bijzijn van alle kinderen van groep 1-2.

Kinderburgemeesters Berber en Julius en groep 1/2c bij het insectenhotel

Opening zebrapad kleuterplein
Er is woensdag 24 maart een nieuw zebrapad voor de school aan de Zonnedauwlaan geopend.
Door Luke Swartjes uit de kinderraad van Aalsmeer is er aandacht gevraagd voor de veiligheid rondom school. Dit
heeft geresulteerd in een zebrapad met de door de kinderen gekozen naam ‘het Giraffenpad’. De wethouder van
verkeer kwam het zebrapad met Luke openen. De kinderen van groep 7d, de groep van Luke, waren hierbij.

Luke met zijn groep en de wethouder bij het zebrapad
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Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de prognose van het leerlingaantal is het voor ons fijn om te weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen.
Mocht u graag uw kind willen inschrijven, 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.
Vakantierooster 2021-2022 (herhaling)
Voor het vakantierooster 2021-2022 zie onze website. Studiedagen worden bekend gemaakt in het jaarrooster op
de algemene ouderavond.
Antoniusschool 111 jaar!
12 april bestaat de Antoniusschool 111 jaar! Wat een mijlpaal. In het verleden is bij verschillende jubilea anders
stilgestaan. Hieronder lees je hoe dit is gevierd.
25 jaar: allemaal naar de kerk
In 1935 wordt een viervoudig jubileum gevierd. De St.
Antoniusschool bestaat 25 jaar, schoolhoofd Jaap
Schaper is 25 jaar getrouwd en bovendien, evenals
juffrouw Marie van Dregt, 25 jaar aan de school
verbonden. Na de plechtige Hoogmis in de r.k. kerk
wordt het feest in de gymzaal voortgezet met een
ontbijt. Daarna gaan de jubilarissen met de leden van
het parochiekoor St. Cecilia en vertegenwoordigers van
de verenigingen op de foto. Het feest bestond
vervolgens uit polonaise (dat kunnen we nu nog steeds
goed), pauze met een versnapering en ‘feest met
serpentienen’.
50 jaar: schoolhoofd Zwarthoed is 25 jaar in het
onderwijs
Het 50 jarig jubileum is niets over bekend of niet
gevierd. Wat wel bekend is, is dat in 1960 het 25-jarig
onderwijs jubileum van schoolhoofd Klaas Zwarthoed
werd gevierd. Het feest begint om 7:45 uur met een
gezongen heilige mis in de kerk. 10 jaar later is het weer
feest. De Volendamse Zwarthoed viert zijn zilveren jubileum als hoofdonderwijzer met een receptie in het
Dorpshuis.
75 jaar: wijn verkoop
In 1985 bestond de school 75 jaar. In maart van dat jaar wordt het feest op grootse wijze gevierd. De ouders werden
in de gelegenheid gesteld om wat leuke presentjes te kopen voor de grote feestmaand. Onder de slogan ‘Een feestje
is pas fijn, met ’n heerlijke Antoniuswijn’ werden er flessen rode wijn voor 8,95 gulden verkocht. Ook werden er
prentenkaarten verkocht. Er komt een speciaal boek uit (waar ook deze informatie uitkomt) met de historie van de
Antoniusschool.
100 jaar: reünie in het gebouw
Toen in 2010 de school in het nieuwe gebouw gevestigd was is dit gevierd met een jubileumweek. De week stond
vol van activiteiten zoals de A-Factor (talentenjacht), een circusactiviteit voor de kinderen, een schoolreisje naar de
Efteling met de hele school en een ouderfeest inclusief band en DJ. Het hoogtepunt van de week was de reünie. In
drie delen kwamen de oud-leerlingen om elkaar te ontmoeten en het nieuwe gebouw te bezoeken.
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Nieuws uit de kerk | Palmpasen | Goede Vrijdag | Pasen
Ga je mee op weg naar het paasfeest?
In de Goede Week, de week voor Pasen, denken wij in het bijzonder aan het lijden en sterven van Jezus. Dit doen
wij met verschillende vieringen voor kinderen.
Helaas mogen we nog steeds een gelimiteerd aantal mensen in de kerk ontvangen. Wilt u bij een viering aanwezig
zijn, dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat van de kerk. stjangeboortesecretariaat@live.nl
Hier kunt u ook een link aanvragen om de viering thuis live te volgen.
Palmpasenviering zondag 28 maart 11.00 uur
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Je mag een mooie Palmpasen stok maken en meenemen naar de
kerk. Hoe je een Palmpasen stok maakt zie je hieronder.
Helaas is er geen optocht met de fanfare dit jaar.
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur
Jezus sterft aan het kruis.
De kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen, zullen het begin van het lijdensverhaal van Jezus naspelen.
Voor de kruisverering mag iedereen bloemen meenemen om stil te staan bij het leed van toen en nu.
Pasen zondag 4 april 11.00 uur
Het graf is leeg; Jezus is opgestaan en leeft!
Feestelijke viering met het kinderkoor en een deel van het Dames- en Herenkoor
Hoe maak je een Palmpasen stok?

Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten.
(Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.)
Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken gekleurd
crêpepapier.
Versier de Palmpasen stok nu met zelfgemaakte papieren
bloemen, kuikentjes, slingers. Je kunt ook aan een touwtje pinda’s
of krenten rijgen en dat als slinger gebruiken. Ook kun je er
lekkere dingen aan hangen, zoals Paaseitjes, theezakjes, koekjes,
etc. Als laatste steek je een broodhaantje boven op de Palmpasen
stok.
Na afloop kun je je Palmpasen stok brengen bij iemand die oud,
ziek of eenzaam is.
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