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Teamnieuws
Zaterdag 28 mei is juf Marlous bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Liv. We feliciteren Marlous en
Jorik. Juf Sharon Hoogkamer van groep 5c gaat volgende week met verlof. Wij wensen haar een fijn verlof.
Juf Sonja en Gert-Jan verwachten eind 2021 een tweeling. We feliciteren hen met het mooie nieuws.
Juf Liesbeth Bolhuis zullen we vanaf volgend schooljaar verwelkomen bij het A-team. Juf Liesbeth gaat 5 dagen
werken. We wensen haar veel plezier op de Antoniusschool.
Algemene informatieavond
Donderdag 24 juni staat de algemene informatieavond gepland. Ook dit jaar zal deze niet gaan zoals we gewend
zijn, maar het is ons weer gelukt een mooie film te maken. We zijn deze avond digitaal bij u via een videostream via
onze website www.rkantonius.nl. De video staat in het teken van het EK Voetbal. We beginnen om 19:30 uur precies
en zijn in een half uur klaar, ook de ‘opstelling’ voor volgend schooljaar is dan bekend! De volgende onderdelen
staan op het programma;
1.
2.
3.
4.

Medezeggenschapsraad en Ouderraad
Terugblik op het afgelopen schooljaar
Vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar
Nieuwe leerkrachten en de Formatie en de lokaalindeling 2021-2022

Stem dus donderdag af op : www.rkantonius.nl of via het YouTube kanaal van de Antoniusschool.
Wij hopen dat u in de mogelijkheid bent om deze video te bekijken en dat we volgend jaar weer een ouderavond
kunnen organiseren zoals u van ons bent gewend. Want daar hebben we wel weer zin in!
Rapporten
De rapporten zullen niet op maandag 28 juni maar op vrijdag 2 juli worden meegegeven.
Facultatieve 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7
Na het laatste rapport is er gelegenheid om te praten over de voortgang van uw kind. U kunt worden uitgenodigd
door de leerkracht van uw kind of u kunt zelf bij de leerkracht aangeven een gesprek te willen.
Coronamaatregelen
Door de zeer beperkte verspreiding in de buitenlucht en het sterk dalende aantal besmettingen willen we vanaf
heden enkele coronamaatregelen los gaan laten. Er hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden op het
schoolplein en de kinderen mogen weer zelf kiezen waar ze op het plein met elkaar buitenspelen. We houden nog
wel de drie pauzetijden aan tot de zomervakantie.
Douchen na gym
Vanaf maandag zullen de kinderen na gym weer gaan douchen.

Nieuwsbrief
2020-2021

www.rkantonius.nl
antonius@rkantonius.nl | 0297-322819

Excursie
Afgelopen week zijn er twee groepen 6 naar het Scheepvaartmuseum geweest. Komende week gaan de andere
twee groepen 6. We wensen iedereen veel plezier!
Schooltijden en TSO
Volgend schooljaar zullen we weer teruggaan naar de gewone schooltijden. Dit betekent dat alle groepen weer op
dezelfde tijd starten en uit zijn en er weer TSO is. Groep 7 en 8 is ook weer gewoon tussen 12.00 uur en 13:00 vrij.
De groepen 1 t/m 6 zijn de afgelopen periode tussen de middag op school gebleven betaald vanuit
Coronasubsidie.

Maandag = Oranjedag
Maandag mogen alle kinderen als zij het leuk vinden in het oranje naar school komen. Maandag speelt het
Nederlands elftal een wedstrijd om 18:00 tegen Noord-Macedonië.
Schoolvoetbal
Helaas zonder publiek, maar met onwijs veel fanatisme en plezier werd er gestreden op de velden van RKDES.
Spannende wedstrijden tegen je vrienden van dezelfde school. Dat veel prijzen naar onze school gingen, dat is leuk.
Het plezier wat we hebben gezien, dat was het belangrijkst. Er staan foto’s en een filmpje op de website van de
school. Ook heeft Aalsmeer Vandaag een leuk videoverslag gemaakt van de vrijdagavond.
Met groep 8 gaan we nog voetballen tegen de leerkrachten. Wij verwachten een fanatieke groep 8 na de winstpartij
van de meesters en juffen vorig jaar…

Foto's van Stefan Pickee (zie website)
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Groep 8
De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met het opnemen van hun musicalfilm. Op 2 juli is hun afscheidsavond op
school. De ouders van groep 8 worden apart geïnformeerd over deze avond.

Nieuws uit de kerk | Zonnebloemkaarten
Voor de meivakantie hebben alle kinderen van de Antoniusschool vanuit de P.C.I. werkgroep een zonnebloemkaart
ontvangen met zonnebloemzaden. Nu zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar hoe de zonnebloemen groeien! Het
mooie zomerse weer, zorgt ervoor dat de natuur ontluikt. En vanuit het hele kleine zaadje, groeit er eerst iets heel
kleins, mooi uit naar een prachtige zonnebloem! Elke dag groeit hij een
stukje verder, om straks trots te staan pronken in heel veel tuinen in
Kudelstaart! Wat zal dit een vrolijk gezicht zijn! Houden jullie ons op de
hoogte hoe de zonnebloemen groeien? Dat kan door foto’s van je
zonnebloem(en) te maken en deze te delen op onze Facebook site: “Laat
de zonnebloem groeien”.

Nieuws uit de kerk | Eerste Communie
Zondag 13 juni deden Fien, Kayleigh, Amelia, Lars, Manuela, Marika, Rutger, Paskal, Nadia, Natalka, Olivier,
Sophie, Soraya en Tiyenna hun Eerste Communie. Het was een zonnige, feestelijke dag in een prachtig versierde
kerk.
Op zondag 4 juli sluiten we het communieproject af met een slotviering. De viering gaat over verder bloeien en
groeien samen als een mooi boeket. Aanvang 11 uur.
Na de viering sluiten de communicanten en de kinderen van het koor het jaar gezellig met elkaar af.
Zondag 27 juni is de viering van Sint Jan. In deze viering zingt het kinderkoor samen met een aantal dames en
heren van het Dames-en herenkoor. Aanvang 11 uur.
We mogen gelukkig weer meer mensen in de kerk ontvangen. U kunt reserveren voor een plekje via
stjangeboortesecretariaat@live.nl. Ook is via dit mailadres een link voor de vieringen te verkrijgen.
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