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Teamnieuws
Juf Ilse is op Goede Vrijdag bevallen van een prachtige
dochter. Haar naam is Jule Indi. We feliciteren Ilse, haar man
Dick en grote broer en zus Sepp en Elin met dit mooie nieuws.
Nieuwe uitdagingen
Helaas gaan na dit schooljaar een aantal collega’s een andere
uitdaging aan. Juf Marina gaat na 4 jaar Antoniusschool
genieten van haar welverdiende pensioen. Op woensdag 11
mei viert ze met haar klas haar 40-jarig jubileum in het
onderwijs en heeft ze alvast met haar klas haar
afscheidsfeest. Ze blijft nog tot de zomervakantie leerkracht
van groep 7B. Meester Stefan heeft een andere uitdaging
gevonden op een school in Amsterdam, waar hij als leerkracht
aan de slag gaat. Juf Megan gaat met haar vriend rondtrekken
met de camper, bestemming ‘we zien wel’. We hopen dat de
eindbestemming de Antoniusschool is.
Adjunct-directeur Geeske Pol:
“Aan het eind van dit schooljaar neem ik, na drie jaar met veel
plezier gewerkt te hebben, afscheid van het Antoniusteam en
daarmee de Antoniusschool. Volgend schooljaar heb ik een
andere uitdaging gevonden op een school in Zaandam waar ik
dan directeur zal zijn. Eerder dan verwacht, maar als de
ambitie er is en de kans voorbij komt, wat doe je dan? Lang
nadenken, overleggen met je gezin en netwerk en je hart
volgen.”

Nieuwe aanwinsten voor het Antoniusteam
U zult begrijpen dat wij voor het Antoniusteam nieuwe
aanwinsten zullen aannemen. Op de website staan de
vacatures voor leerkracht en adjunct-directeur. Naast de
vacatures hebben we inmiddels 1 leerkracht voor volgend
jaar aangenomen. Carla Bosman zal het Antoniusteam
komen versterken. Wij heten haar van harte welkom in
ons team.
Ouderenquête
We hebben ruim 300 reacties binnengekregen op de
ouderenquête. Dank daarvoor! Later ontvangt u een
terugkoppeling.
Sportdag | oproep
Op vrijdag 20 mei hebben wij de sportdag. Bedankt voor
alle aanmeldingen om te helpen. Op maandag 16 mei
krijgt u via de mail de laatste informatie over deze dag.
We zijn nog op zoek naar skelters die we deze dag kunnen
gebruiken voor de kinderen van groep 3 t/m 5. Heeft u
een skelter thuis en mogen wij die deze dag lenen, dan
kunt u mailen naar simone@rkantonius.nl
Alvast bedankt!
Terugblik Paasweek en periodeafsluiting
Vorige week hebben we weer met elkaar de
periodeafsluiting kunnen vieren. We hebben weer mogen
genieten van de optredens van de kinderen. We zagen
veel vrolijke dansjes en er was veel publiek op school. Op
donderdag hebben we het paasfeest gevierd, waarbij ook
de paashaas en paaskip waren die voor iedereen een
heerlijk chocolade ei hadden meegenomen. Er staat een
leuk filmpje op de website.
Terugblik schoolkorfbaltoernooi
Maar liefst 15 Antoniusteams deden mee met
schoolkorfbaltoernooi bij VZOD. De groepen 3 tot en met
8 waren tot in de finales vertegenwoordigd en er gingen
veel bekers mee naar huis. Ook de wisseltrofee mocht
mee naar de Antonius. Het volgende toernooi is het
schoolvoetbaltoernooi. Inschrijven kan tot vrijdag 22 april
12:00 uur.

Zeepkistenrace | herhaling
Dinsdagmiddag 31 mei gaan we weer een zeepkistenrace
organiseren. De start zal rond 13:00 uur zijn. Wellicht
beginnen we een kwartier eerder, dit vanwege de eindtijd
van de OBS. Dit hoort u nog van ons.
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 (scooterhelm)
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 18 karren al gedaan!

Nieuws uit de kerk
Gezinsviering
Op zondag 15 mei is er weer een gezinsviering waarin het
kinderkoor zingt.
150-jarig jubileum

Zondag 22 mei vieren we nog het 150-jarig jubileum
van de kerk. Door Corona konden we dat 2 jaar
geleden niet doen.
In deze feestelijke viering zingt het kinderkoor
samen met het dames- en herenkoor.
We nodigen u van harte uit om de vieringen met
ons mee te vieren.

