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Teamnieuws
Juf Lichelle en haar vriend Philip verwachten in september hun eerste kindje. We feliciteren hen van harte met
dit mooie nieuws!
Corona
Vanaf 23 maart vervallen nagenoeg alle maatregelen. De Rijksoverheid geeft aan: Corona is niet weg, we moeten
er mee leren leven.
Vanaf volgende week zal er geen onlineonderwijs meer gegeven worden door de leerkrachten wanneer uw kind
ziek thuis is. Ook zullen er geen pakketjes materialen meer meegegeven worden. We gaan weer terug naar:
Wanneer een kind ziek thuis is werkt het niet aan schoolwerk.
Herinnering studiedagen team | 24 maart-25 maart
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart heeft het team twee studiedagen waarin we met elkaar spreken over onze visie
en missie. De kinderen zijn deze dagen vrij. Op een later moment vragen wij ook uw mening.
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment wordt er door verschillende organisaties binnen de gemeente, waaronder het onderwijs,
nagedacht over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onderwerpen als huisvesting, onderwijs en
traumaverwerking worden besproken. De eerste opvang in het onderwijs wordt aangeboden in IKC Triade. Vanaf
volgende week start er een speciale klas voor vluchtelingen. Meer informatie kunt u vragen bij Eric via
eric@rkantonius.nl Kent u mensen die zelf vluchtelingen uit Oekraïne in huis hebben genomen, spoor ze dan aan
om dit bekend te maken bij de gemeente, zo blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen.
Antonius in Actie voor Oekraïne
Elke dag zien en horen we beelden over het conflict in Oekraïne en de vele vluchtelingen die een veilig heenkomen
zoeken elders in Europa. Veel kinderen willen iets doen om te helpen. Daarom organiseren we op woensdag 30
maart vanaf 11.30 uur een ‘Antonius in Actie markt’ waar kinderen geld gaan ophalen voor giro 555. Elke klas
bedenkt zelf wat zij gaan doen om geld op te halen. We horen al mooie acties als kunstwerken verkopen, dansjes
doen en cupcakes bakken. U bent van harte welkom om tussen 11:30 en 12:45 langs te komen om iets moois te
kopen, te kijken naar een geweldig optreden en te doneren aan het goede doel. Ook de kinderen van onze school
mogen geld meenemen om wat te kopen of te doneren. De acties worden bedacht en georganiseerd door onze
groepen 5 tot en met 8. De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen met hun ouder over de markt heen
lopen. Er is ook een mogelijkheid voor alle kinderen om lege flessen in te leveren. Het statiegeld doneren we aan
giro 555. De kinderen kunnen vanaf 12:15 de markt verlaten, maar mogen ook blijven natuurlijk tot 12:45 uur.
Bezoekuur ouders
Dinsdag 12 april staat het bezoekuur gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om in de klas mee te kijken tijdens een
les. U bent welkom om 8.30 uur voor het eerste lesmoment Om 9:15 is het wisselmoment. De tweede les duurt
ongeveer tot 10.15 uur. Zo is het mogelijk om bij twee kinderen te kijken. Wilt u aangeven bij de leerkracht van
uw kind als u komt?
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Centrale Eindtoets Basisonderwijs
Op 20 en 21 april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen
binnenkort informatie over deze toets.
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
17-okt-22
t/m
Kerstvakantie
26-dec-22
t/m
Voorjaarsvakantie
27-feb-23
t/m
Goede vrijdag / Pasen
7-apr-23
t/m
Meivakantie en Koningsdag
24-apr-23
t/m
Hemelvaart
18-mei-23
t/m
Pinksteren
29-mei-23
t/m
Zomervakantie
24-jul-23
t/m
De studiedagen worden bekend gemaakt tijdens de algemene informatieavond.

21-okt-22
6-jan-23
3-mrt-23
10-apr-23
5-mei-23
19-mei-23
30-mei-22
1-sep-23

Sportdaghulp
Wij zoeken hulp op de sportdag van 20 mei. Het
is altijd een gezellige dag waarbij we er samen
voor zorgen dat de leerlingen een leuke en
sportieve dag hebben. Helpt u mee? Geef u dan
op via de Parro-app. Mochten er nog vragen
dan kunt u mailen naar simone@rkantonius.nl

Zeepkistenrace
We gaan weer een zeepkistenrace
organiseren! Op dinsdagmiddag 31 mei gaat
het voor de vierde keer gebeuren. De kinderen
maken een eigen kar en komen daarmee naar
beneden langs de Madame Curiestraat. Groep
1 tot en met 8 mag meedoen.
De spelregels;
• De kinderen bouwen zelf een kar (of
met hulp van papa, mama, opa, oma,
broers/zussen of een andere handige
hulp);
• Je mag niet trappen, dus je krijgt een
zet en daarna moet de kar op eigen
kracht naar beneden;
• Elke deelnemer heeft een helm op;
• Elke kar mag 1 keer naar beneden,
bouw je met een broertje of zusje dan
gaan ze dus in dezelfde rit mee naar
beneden en niet allemaal apart;
• Er is plek voor maximaal 30 zeepkisten;
• Meedoen is het belangrijkst maar
verder zijn er prijzen voor de snelste, de verst rollende en de mooiste zeepkist.
We hopen dat we op 31 mei weer een geweldige zeepkistenrace gaan zien en dagen iedereen uit om een kar te
gaan bouwen. Je kunt op de website de zeepkist opgeven en dat hebben de eerste karren al gedaan!
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Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 13 april is het schoolkorfbaltoernooi bij VZOD voor de groepen 3 t/m 8. De inschrijving hiervoor is
inmiddels gesloten. Het programma zal online worden geplaatst.
Periodeafsluiting
Op dinsdag 12 en donderdag 14 april hebben we per groep de periodeafsluiting in de speelzaal beneden op de
Antoniusschool. Elke klas studeert een eigen act in. Ouders zijn hierbij van harte welkom om te komen kijken.
Hieronder ziet u het schema:
Dinsdag 12 april 13.00 uur
Donderdag 14 april 13.00 uur
1/2 A en E
1/2 C en G
3A
3D
5A
4A
5C
4B
6A
6C
7C
8B
7D
8C
Dinsdag 12 april 14.00 uur
Donderdag 14 april 14.00 uur
1/2 B en F
1/2 D
3B
3C
5B
4C
5D
4D
6B
6D
7A
8A
7B
8D
Minivoetbal
Maandag 13 t/m zaterdag 18 juni is er weer minivoetbal voor de groepen 3 t/m 8 bij RKDES. Als je mee wilt doen
met dit toernooi, geef je dan op vóór 22 april. Meer informatie en het opgaveformulier vind je hier.

Excursies en gastlessen
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Leren gebeurt op de Antoniusschool niet alleen in school, maar ook daarbuiten en we zijn blij dat we weer veel
kunnen ondernemen met de kinderen.

Alle groepen 8 kregen les van de politie over keuzes maken, crimineel gedrag en de gevolgen van pesten. Zeer indrukwekkende lessen voor
onze groep 8'ers

Groep 5 is naar de kaasboerderij geweest

Groep 3 ging op bezoek in de bibliotheek

Groep 1/2 danst in Amstelveen en werkt aan het thema 'De
Boerderij'. Er was zelfs een lammetje op school.
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Groep 7 bezocht in het concertgebouw de voorstelling Me, Myself and Mahler en maakte zo kennis met klassieke muziek van Gustav Mahler.
Het was geweldig!

Onze Doe-klas is weer begonnen. Zij bezoeken bedrijven in de regio om alvast te snuffelen aan verschillende praktische beroepen. Dit doen
zij samen met juf Wendy (onze conciërge) en juf Lenneke

Taal en ouderbetrokkenheid
Wanneer u een anderstalige ouder bent en de Nederlandse taal wilt verbeteren organiseert Toptaal de cursus
Taal en Ouderbetrokkenheid in de Oude Veiling in Aalsmeer. Hierin wordt u gestimuleerd de Nederlandse taal te
leren en de betrokkenheid bij school en de (taal)ontwikkeling van uw kind te vergroten. De inhoud van de cursus
wordt in nauw overleg met de schooldirectie vastgelegd en is aanvullend op andere activiteiten van de school. In
de cursus wordt veel aandacht besteed aan de rol die u als ouder kunt spelen bij de schoolloopbaan van uw kind
door bijvoorbeeld te praten met uw kind, te spelen, samen te koken, te lezen etc.
Aanbod voor laaggeletterde Nederlandstalige ouders
Het Taalhuis is er voor alle volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Samen wordt er gezocht
naar een passende oplossing voor uw taalvraag. Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u informatie
vinden op Taalhuis (debibliotheekamstelland.nl)
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Laatste gevonden sleutels | sieraden
Al een behoorlijke tijd ligt er bij ons een
verzameling gevonden sleutels en
sieraden. Herkent u er één van, dan kunt
u deze halen bij de directie. We bewaren
ze nog tot 1 april. Het kan handig zijn om
een sleutelhanger aan de fietssleutel te
doen voor de herkenbaarheid.

Nieuws uit de kerk | Pasen
Kom je ook een Palmpasen stok
maken?
Op woensdagmiddag 6 april om 14.30
uur gaan we met de kinderen die dat
leuk vinden een Palmpasen stok maken.
We doen dit in de kerk. Je kunt je
aanmelden voor deze activiteit door een
mail te sturen aan: mirjamubink@hotmail.com
Wat neem je mee:
Een houten kruis (zie onder) en versiersels om de stok te versieren. (bloemetjes, stickertjes, paashaasjes,
kuikentjes, paaseitjes, theezakjes, koekjes, etc.) Wij zorgen voor crêpepapier en pinda’s.
Voor de viering op zondag mag je zelf voor een broodhaantje zorgen, te koop bij bv de bakker of AH
Wie weet tot dan!
Palmpasen Zondag 10 april 11.00 uur
Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Je mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok
naar de kerk komen. Je stok mag je voor in de kerk in de standaards of in het gangpad tegen de muur zetten en
dan mag je zelf bij je ouders in de bank gaan zitten. Tijdens de viering lopen we een rondje met onze Palmpaasstok
door de kerk. Ook zijn er weer adressen van bejaarde of zieke mensen waar jij, als je wilt, je palmpaasstok naar
toe kunt brengen. In deze viering zingt het kinderkoor.
Misschien vind je het ook wel leuk om in deze viering in het koor mee te zingen. We repeteren op donderdagavond
van 18.45 tot 19.30 uur in de kerk. Je kunt je opgeven via de mail: mirjamubink@hotmail.com
Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur- Kinderkruisweg
Jezus sterft aan het kruis. De kinderen die 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 17 april 11.00 uur
Het graf is leeg; Jezus is opgestaan en leeft! In deze Paasviering zingt het Dames- en Herenkoor. Na de viering
mogen de kinderen paaseitjes zoeken in de tuin van de pastorie.
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Hoe maak je een palmpasenstok?
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 palmpasenstok nu met zelfgemaakte
papieren bloemen, kuikentjes, slingers, paaseitjes, zakjes thee, of andere
lekkere
dingen
Je kunt ook aan een touwtje pinda’s of rozijnen rijgen en dat als slinger
gebruiken.
Als laatste steek je een broodhaantje boven
op de palmpasenstok.
In de kerk worden buxustakjes gewijd,
(door de pastor gezegend met wijwater)
en uitgedeeld. Dit takje kun je op je Palmpasen stok steken.
Jeugdhulp | Gratis trainingen voor kinderen waarvan ouders zijn gescheiden of gaan scheiden
Gemeente Aalsmeer biedt kinderen (en hun ouders) gratis trainingen aan, uitgevoerd door Levvel.
Stoere Schildpadden:
In 12 bijeenkomsten leren kinderen van 4 tot 6 jaar d.m.v. spelletjes omgaan met veranderingen. Trainers
werken met de ‘groepsschildpad Sam’, een handpop. Sam vertelt de kinderen hoe hij omgaat met de
(echt)scheiding van zijn eigen ouders.
Leeftijd:
Startdatum:
Tijd:
Locatie:
Aanmelden:
Meer info:

4-6 jaar
Donderdag 24 maart t/m 30 juni 2022
15.15 – 16.00 uur
Westend Amstelveen
aanmeldingen@levvel.nl
https://www.levvel.nl/folder/stoere-schildpadden-groepsprogramma-voor-kinderen-4-6-jaar-met-gescheiden-ouders

Dappere Dinos:
12 bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Trainers werken iedere sessie met ‘groepsdino Rex’, een
handpop. Rex vertelt de kinderen hoe hij omgaat met de (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Een
informatieavond voor ouders is onderdeel van de training.
Leeftijd:
Startdatum:
Tijd:
Locatie:
Aanmelden:
Meer info:

6-8 jaar
Donderdag 24 maart t/m 30 juni 2022
16.30-17.15 uur
Westend Amstelveen
aanmeldingen@levvel.nl
https://www.levvel.nl/folder/dappere-dinos-training-voor-kinderen-6-8-jaar-met-gescheiden-ouders

Kies (Kinderen In Echtscheidingssituatie)
In acht bijeenkomsten van een uur leert uw kind (8 tot 12 jaar) met behulp van werkbladen en diverse
spelvormen praten over de scheiding en alle thema’s die daarbij horen.
Leeftijd:
Startdatum:
Tijd:
Locatie:
Aanmelden:
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Family Transitions
De cursus Family Transitions leert ouders hoe kinderen op een positieve manier om kunnen gaan met een
scheiding en hoe ze kinderen daarbij helpen. Deze cursus kan alleen gevolgd worden. Dit is een online cursus
en start bij voldoende aanmeldingen.
Aanmelden: aanmeldingen@levvel.nl.
Heeft u vragen? Neem contact op met Klaartje Sluijs (K.Sluijs@levvel.nl).
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