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Teamnieuws
Juf Maartje Gravendeel is vrijdag 29 april getrouwd met Derek. Ze hebben een prachtige dag gehad met elkaar.
We feliciteren hen van harte!
Helaas heeft juf Monique aangegeven het Antoniusteam te gaan verlaten. Per 1 augustus heeft juf zij een nieuwe
uitdaging gevonden in Abcoude waar zij gaat lesgeven in groep 6. We vinden het jammer dat ze weggaat, maar
wensen haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek.
Voor volgend schooljaar hebben we een aantal nieuwe collega’s aangenomen. Juf Demi van Vugt komt 5 dagen
per week bij ons werken. Juf Demi loopt op dit moment haar Lio-stage in groep 7. Juf Mayca Schrama gaat 3 dagen
bij ons werken en juf Lisa van Kempen komt 5 dagen bij ons werken. Ook zijn wij blij te melden dat juf Karen
Smook de directie komt versterken als adjunct-directeur. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. Wij heten
hen van harte welkom bij het Antoniusteam.
Sportactiviteiten
Sportdag
Op vrijdag 20 mei hebben wij weer een ‘ouderwetse’
sportdag gehad. We kijken terug op een geweldige
dag met elkaar. Onder prima omstandigheden werd er
door alle kinderen druk gesport. Het was leuk om te
zien dat zoveel ouders zo enthousiast meehelpen bij
de spelletjes en de groepjes. Ook de ouderraad zorgde
perfect voor de ouders en leerkrachten met koffie en
thee. Allemaal bedankt! Na de sportdag was er de
traditionele voetbalwedstrijd tussen groep 8 en het
leerkrachtenteam. Het was spannend tot het eind.
Met nog maar één punt verschil in het voordeel van
het leerkrachtenteam maakte groep 8 kans op de
gelijkmaker toen de bal na een handsbal van meester
Mathijs door de scheids op de stip werd gelegd. Helaas
voor groep 8 werd de penalty gemist en won het
leerkrachtenteam met 3-2. Er staat een filmpje op de
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website.
Avondvierdaagse
Van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni vindt de Avondvierdaagse plaats. We hebben er zin in! Op de
Facebookpagina van de organisatie staat meer informatie. De startlocaties en -tijden zijn als volgt:
Maandag 30 mei
RKDES : 18.00 uur

Dinsdag 31 mei
Dorpshuis : 18.00 uur

Woensdag 1 juni
Dorpshuis : 18.00 uur

Donderdag 2 juni
Dorpshuis
5 km : 18.30 uur
10 km : 18.00 uur

We zijn nog op zoek naar EHBO- en klaar-overouders. Mocht u willen helpen mag u mailen
naar saskiareijns@hotmail.com
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Zeepkistenrace
Dinsdagmiddag 31 mei houden we voor de vierde keer weer een zeepkistenrace! In de ochtend staan de
zeepkisten opgesteld op het plein. Alle groepen beoordelen ze op originaliteit en creativiteit. Vanaf 13.00 uur
gaan we met de hele school naar de Madame Curiestraat en gaan alle zeepkisten van de ‘klucht’ af. Wie komt het
verst? U bent van harte welkom om te komen kijken. We willen u vragen op de dijk langs het Dorpshuis te komen
staan zodat de kinderen langs de route kunnen staan.
Minivoetbal
Maandag 13 t/m zaterdag 18 juni is er minivoetbal voor de groepen 3 t/m 8 bij RKDES. De 44 teams wachten
natuurlijk met smart op het programma. Zodra we het programma hebben wordt dit gepubliceerd op de website.
Kamp groep 8
Woensdag 8 juni gaat groep 8 op kamp naar de bossen van Hierden. Hun avonturen zijn te volgen op het kampblog
via de link op de website. Veel plezier!
Bibliotheek Kudelstaart
Een aantal jaren geleden is de bibliotheek uit Kudelstaart verdwenen. Wij vinden het heel belangrijk dat deze
weer terugkomt. Samen met de andere scholen zijn we bezig om een bibliotheek voor kinderen in Kudelstaart te
krijgen. Er zijn diverse interviews geweest met basisscholen en maatschappelijke organisaties en het wordt breed
onderzocht door de gemeente Aalsmeer. De gemeente is benieuwd naar uw mening. Hiervoor is een peiling
uitgezet die deze kan worden ingevuld. Zou u deze willen invullen als u het ook belangrijk vindt dat onze kinderen
laagdrempelig en dichtbij huis boeken kunnen lenen? Hoe meer draagvlak, hoe meer kans op een eigen bieb in
Kudelstaart.
Nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad gezocht!
De medezeggenschapsraad van de Antoniusschool is op zoek naar een nieuw enthousiast ouderlid.
Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR is een belangrijk onderdeel van onze school waarin ouders en teamleden meepraten en meebeslissen over
belangrijke zaken rond de Antoniusschool. De MR leest plannen en besluiten van de directie, het team en het
schoolbestuur en geeft hierop een reactie, waarbij ze rekening houden met de gevolgen voor de kinderen en hun
ouders. Bovendien kan de MR zelf voorstellen indienen. Voor een aantal belangrijke wijzigingen, beslissingen en
plannen die directie, team of bestuur wil invoeren is de toestemming van de MR nodig. In de MR zitten 4
teamleden en 4 ouderleden en we vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Vanwege het vertrek van één
ouder zijn we op zoek naar een ouder om het team weer aan te vullen. Heeft u altijd al willen meepraten en
meedenken met zaken die op en rond de school gebeuren? Als u geïnteresseerd bent in een plek in de MR, dan
kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar jose@rkantonius.nl voor 12 juni. We nodigen u dan uit
voor de MR-vergadering van dinsdag 21 juni. Dan kunt u kennismaken met de MR-leden en bespreken we wat de
MR doet. Na deze kennismaking horen we graag of u zich ook daadwerkelijk beschikbaar wilt stellen voor de MR.
Bij meer dan twee aanmeldingen zullen we, zoals in de statuten beschreven staat, een verkiezing houden (Zie
voor het MR-statuut de website: http://rkantonius.nl/medezeggenschapsraad/). De oudergeleding MR: René
Groen, Renske Peters en Allard Kernkamp. De personeelsgeleding MR: José van der Laan, Erica Hermans, Eri-cha
Wong-Chung en Stefan Woerdeman.

Algemene ouderavond en bingoprijzen oproep
De Algemene ouderavond is op donderdag 23 juni. Tijdens die avond presenteert de Ouderraad wat er met de
gelden is gebeurd en welke activiteiten zijn georganiseerd. Het Antoniusteam blikt terug op het afgelopen jaar en
kijkt vooruit naar het komende schooljaar. Ook de informatie voor schooljaar 2022/2023 (indeling van de
leerkrachten) en de groepsindeling voor de nieuwe groepen 3 worden bekend. De avond begint om 20.00 uur en
het officiële gedeelte wordt om circa 21.30 uur opgevolgd door de altijd gezellige bingo!
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Bingoprijzen gezocht!
Door ouders en bedrijven worden prijzen
beschikbaar gesteld voor de bingo. Daar zijn
wij als organisatie, maar natuurlijk ook de
prijswinnaars, heel blij mee! Daarom de
vraag of u ons wilt helpen de bingoprijzen op
het podium weer mooi te laten stralen dit
jaar…Heeft u een eigen onderneming die u
graag op deze manier onder de aandacht
brengt? We zoeken nog een paar mooie
hoofdprijzen! Wilt u iets doneren of
beschikbaar stellen als prijs? Alles is welkom!
Wanneer dit wenselijk is, is het mogelijk om
In 2019 was de laatste (live) Algemene Ouderavond, wij hopen u nu weer te het logo van de onderneming op de
ontmoeten in de zaal!
presentatie te laten zien. Heeft u vragen of
iets aan te bieden, neem dan per mail
contact op met de Ouderraad. (mail kan gestuurd worden naar jannie@kpnplanet.nl) Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage!
De ouderraad kijkt met plezier uit naar deze geweldige avond en hoopt om net als voor corona u in grote getallen
te mogen ontvangen.
Komt dat zien en graag tot de 23e juni!
Groet namens de Ouderraad,
Jannie de Groot
Nieuwe leden voor de Ouderraad gezocht!
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Antoniusschool invulling geeft
aan diverse feestelijke en sportieve activiteiten die op de school worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdag, de avondvierdaagse en de algemene ouderavond. Daarnaast is de
ouderraad verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage waaruit de activiteiten betaald
worden. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd.
Diverse leden van de ouderraad vertrekken vanwege het feit dat hun kinderen de school verlaten. Daarom is de
ouderraad op zoek naar nieuwe leden.
Mocht u interesse hebben om de ouderraad te komen versterken dan horen we dit graag. U mag een mail sturen
naar jannie@kpnplanet.nl
Groet namens de ouderraad,
Jannie de Groot

Nieuws uit de kerk | Eerste Communie
Zondag 12 juni doen 5 kinderen hun Eerste Communie in onze kerk. Het thema is: Kom aan boord!
De viering begint om 11 uur en het kinderkoor zingt in deze feestelijke viering. Iedereen is van harte welkom in
deze viering, in het bijzonder de klasgenootjes van de communicanten. We wensen de communicanten een mooie
dag toe!
De laatste viering dit jaar alweer is op zondag 10 juli om 11 uur. Dit is tevens de slotviering van de communie, we
sluiten hiermee het communieproject voor dit jaar af. Ook in deze viering zingt het kinderkoor.
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