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Beste ouders,
Ik zal niet de enige zijn die had gehoopt om de corona toestanden achter ons te laten. Echter zijn we rondom de
herfstvakantie toch geraakt door een aantal besmettingen. We hebben gezien dat de besmettingen snel kunnen
oplopen. De kinderen hebben niet of nauwelijks klachten. De quarantaine en het feit dat gezinsleden worden
getroffen, is erg vervelend. Op school proberen we alles te doen om de groepen zo goed mogelijk op te vangen.
Ook scherpen we aan waar nodig om de besmettingen zo laag mogelijk te houden. Wij bedanken jullie voor het
begrip en de medewerking die wij ervaren in deze nog onzekere tijd. Ook een compliment naar de leerkrachten die
extra dagen draaien, klassen opvangen en met vol enthousiasme ervoor zorgen dat uw kind goed les krijgt.
Warme groet,
Eric
Teamnieuws
Er zijn een hoop juffen bevallen! De eerste van de in totaal 11 zwangere juffen is ook al terug van het verlof en
werkt weer in groep 1/2 e. Marlous, welkom terug.
Dinsdag 21 september is juf Kim bevallen van een zoon. Zijn naam is Stan. Ook Juf Simone is 21 september bevallen
van een zoon: Bodi. Maandag 27 september is juf Wendy bevallen van een dochter Lieke. Juf Anouk is vrijdag 1
oktober bevallen van een dochter met de naam Ella. We feliciteren hen allen en wensen hen veel geluk.
Jaarplan
In ons jaarplan vertellen wij aan welke doelen wij in het schooljaar werken. We hebben een kort overzicht gemaakt
van een paar pagina’s waarin u ziet wat er op school gebeurt.
Klik hier om het korte Jaarplan te lezen
Tussenrapport
Donderdag 11 november krijgt groep 3 tot en met 8 het tussenrapport mee. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten
op school liggen?
10-minuten gesprekken groep 1 tot en met 8
Net als vorig jaar zijn de 10-minuten gesprekken verdeeld over de week van 15 tot en met 19 november. 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. Via Parro krijgt u een uitnodiging om in te tekenen voor de gesprekken in deze week.
Let op dat u minimaal 10 minuten ‘looptijd’ tussen de gesprekken plant wanneer u voor meerdere kinderen komt.
De gesprekken vinden fysiek plaats tenzij u in quarantaine zit of gezondheidsklachten heeft. Er zijn diverse entrees
open om het gebouw te betreden. De planning is als volgt:
Dinsdag 2 november vanaf 7:00 uur
Ouders met meerdere kinderen op school mogen inschrijven
Donderdag 4 november vanaf 7:00 uur
Alle ouders mogen inschrijven
Maandag 8 november om 22:00 uur
Inschrijving wordt gesloten
Schoolfotograaf
Binnenkort ontvangt u de bestelcode om digitaal de foto’s van de schoolfotograaf te kunnen bestellen. Uw kind
krijgt een kaartje mee met de link en de code.
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Schoolzwemmen vorig jaar
De schoolzwemlessen zijn vorig jaar niet geheel doorgegaan vanwege de schoolsluiting. Het zwembad werkt aan
overzicht om te bekijken welke ouders geld terugkrijgen van de ESA (organisatie). Dit duurt even, er wordt
gevraagd om geduld voordat de terugbetaling plaatsvindt.
Terugblik studiedag
Vrijdag 1 oktober heeft het team een studiedag gevolgd over directe instructie als vervolg op voorgaande
studiemomenten. In alle groepen is gesproken over hoe een goede effectieve instructie te geven en in de groepen
3 t/m 8 zijn er met elkaar lessen ontworpen. Groep 1-2 vindt het belangrijk om naast spelend leren goede
instructie aan te bieden in de grote of kleine kring. Met elkaar willen ze onderzoeken hoe ze hier invulling aan
kunnen geven en daarmee het onderwijs kunnen verbeteren. Hiervoor brengen ze onder andere een bezoek aan
de Alan Turingschool in Amsterdam om te kijken hoe ze dit daar doen. Vandaag zijn ook zij aan de slag gegaan
met het ontwerpen van lessen volgens het instructiemodel EDI.
Terugblik Kinderboekenweek
Van 6 tot 16 oktober was de Kinderboekenweek met als thema: Worden wat je wil. In deze week werd extra
aandacht gegeven aan lezen. Er kwam een schrijfster op bezoek. Sanne de Bakker las voor uit haar eigen werk.
Op de boekenmarkt werden veel boeken verkocht en kinderen konden hun eigen gelezen boek ruilen met een
klasgenoot. Ondertussen worden de bibliotheken van de jaarlagen geopend. Deze week was het de beurt aan de
bibliotheek voor de groepen 7 en 8. Honderden nieuwe boeken zijn aangeschaft. Groep 7 en 8 gaan samen
genieten van deze nieuwe leesboeken in de kast op de gang. Donderdag werd de bibliotheek feestelijk geopend.
Dit schooljaar investeren we in nieuwe leesboeken om zo het plezier in lezen te vergroten. Kinderen kunnen gratis
lid worden van de Bibliotheek in Aalsmeer centrum.
Meer info: https://www.debibliotheekamstelland.nl/klantenservice/word-lid.html

Groep 7 en 8 hebben ook nieuwe boeken!
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Ontruimingsoefeningen
Elk jaar oefenen we minimaal twee keer wat we moeten doen als het gebouw wordt ontruimd. Dit jaar hebben
we het al drie keer gedaan. Mede omdat we twee keer een onverwacht alarm hadden vanwege
bouwwerkzaamheden bij Solidoe. Het lukt ons, dankzij onze onlangs bijgeschoolde 13 BHV-ers, om in een
recordtijd van 2 minuten het gebouw leeg te krijgen.
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 Periodeafsluiting
Eindelijk was er weer ruimte voor een periode afsluiting in de sporthal. Alle jaarlagen traden op. Zo waren er in
groep 1/2 bakkers, astronauten en meer beroepen. Groep 3 was een held bij de politie en groep 4 ruimde het
afval op. De groepen 5 werkten ‘from 9 to 5’. Groep 6 had een spectaculaire dans op ‘The Policeman’ en groep 7
ging ‘in the Navy’. Als laatst liet groep 8 zien dat werken in de bouw ‘wauw’ is. Terugkijken kan via de website
www.rkantonius.nl De livestream is goed bekeken door ouders.

Groep 6 werkte bij de politie (Foto: Stefan Pickee, evenals header afbeelding)

Halloween-walk in Kudelstaart
Op zaterdag 30 oktober wordt in Kudelstaart een Halloween-walk georganiseerd. Wil je meelopen? Informatie
hierover en aanmelden kan via de Facebookpagina Halloween walk Kudelstaart.
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