Antoniusschool
Nieuwsbrief
Nummer 11 | 1 juli 2022 | Versie voor de telefoon
Beste ouders/verzorgers,
Wat was het fijn om velen van jullie op de algemene
ouderavond weer te kunnen zien. We konden terugblikken
op een mooi jaar met veel uitdagingen. De onzekerheid
van de strenge quarantaineregels lijkt al lang geleden
maar was iets dat een stempel drukte op dit schooljaar.
Warm voelde jullie applaus richting de leerkrachten toen
we meldden dat er nooit een klas naar huis is gestuurd
wegens het gebrek aan personeel. Het team stelt de
kinderen voorop, dit is ook te zien in onze nieuwe visie. We
hebben veel met elkaar bereikt en zijn blij om te zien dat
de activiteiten die een schooljaar extra glans geven weer
door kunnen gaan. Nog twee weken school en daarna
hoop ik dat u kan gaan genieten van een fijne vakantie.
Bedankt voor jullie vertrouwen in de school.
Vriendelijke groet,
Eric

Teamnieuws
Woensdag 22 juni was de laatste werkdag van juf Daphne. Zij
is met zwangerschapsverlof. In de zomervakantie gaat ook het
verlof in van juf Lichelle. Wij wensen hen beide een fijn verlof.
Helaas hebben juf Liesbeth en juf Wendy aangegeven dat ze
vanaf volgend schooljaar een andere uitdaging hebben
gevonden. Juf Liesbeth gaat werken op een school in
Amstelveen, juf Wendy in Baambrugge. We vinden het
jammer dat ze weggaan, maar wensen hen veel succes en
plezier op hun nieuwe werkplek!

Centrale Eindtoets
Groep 8 heeft de uitslag van de centrale eindtoets primair
onderwijs. Gemiddeld scoort de Antoniusschool 534,1.
Het landelijk gemiddelde is 534,8. Vanuit de analyse
worden doelen opgesteld om ons onderwijs blijvend te
verbeteren.

Algemene ouderavond
Zoals gezegd in de presentatie op de algemene
ouderavond zijn we trots dat de formatie compleet is en
dat we voor alle groepen goede leerkrachten hebben
gevonden. Meer dan 350 ouders konden we
verwelkomen op het sfeervolle schoolplein. De
ouderraad heeft een geweldige bingo georganiseerd die
de avond gezellig afsloot. Bedankt voor ieders
aanwezigheid en een speciaal woord van dank voor de
ouderraad en de sponsoren van de avond. De presentatie
staat online op de pagina van de Ouderraad.
Ouderenquête
In de bijlage vindt u een samenvatting van belangrijke
resultaten en conclusies uit de ouderenquête 2022. Er zijn
270 reacties binnengekomen. De uitslag is besproken met
het team en de MR. Wij gebruiken de gegeven
antwoorden om het onderwijs te verbeteren op de
Antoniusschool.
MR
De ouders hebben, na verkiezingen, een nieuw MR lid
voor de Antoniusschool gekozen: Marleen GrootRouwen. Ze is moeder van twee kinderen bij ons op
school. Wij wensen haar een fijne tijd bij de MR!
Wij bedanken alle kandidaten en iedereen die een stem
heeft uitgebracht.
Jaarrooster, gymrooster, lokaalindeling
Op de digitale algemene ouderavond zijn bovenstaande
documenten gepresenteerd. U vindt ze online op onze
website. Als bijlage is het Jaarrooster toegevoegd.
Binnenkort wordt het nieuwe jaarrooster ook in de
digitale agenda gezet zodat het (indien u bent
geabonneerd) gelijk in uw telefoon komt te staan. Om het
Jaarrooster te importeren in uw agenda op bijvoorbeeld
uw telefoon of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
1. Klik op deze link terwijl u op uw telefoon dit leest
2. Klik op ‘Voeg alle toe’
3. Selecteer een agenda waar deze afspraken in
moeten komen
4. Druk op ‘Gereed’
Het kan zijn dat er net iets anders staat in uw telefoon.
https://outlook.office365.com/owa/calendar/0515f13bc
98a4ecf90db7bfa03bdc383@antonius.skoaalsmeer.onm
icrosoft.com/54ac93f9c84f42dc8e37b9a4e118b6e71112
6043177678383231/calendar.ics

Let op: dit is een nieuwe link. De oude (van het huidige
schooljaar) kan worden weggegooid.

Handig! Klik op de afbeelding

Dakvervanging van de Rietpluim
Helaas hebben we de afgelopen jaren steeds meer last
van lekkage. Bij hevige regenval wordt het plafond op
sommige plaatsen nat en ontstaat er waterschade. Na
veelvuldig en deskundig onderzoek is gebleken dat de
dakbedekking onvoldoende kwaliteit heeft. Een flinke
domper aangezien het gebouw nu zo’n 13 jaar staat en dit
veel te vroeg is voor een vervanging van het dak.
Samen met de gemeente Aalsmeer wordt het dak
vervangen in twee fases. De eerste fase is deze
zomervakantie en de tweede fase is volgende
zomervakantie. Vanwege het hijswerk laten we dit
uitvoeren in de zomervakantie. Deze zomervakantie staat
het dak aan de kant van de Madame Curiestraat op het
programma. In de zomer van 2023 is het dak aan de
Dotterbloemweg aan de beurt. Er wordt een gedeelte van
het plein afgezet om zo veilig mogelijk te werken. De
planning is dat de werkzaamheden zijn afgerond wanneer
de school weer begint.
Facultatieve 10-minutengesprekken groep 3 tot en met
7
Op dinsdag 5 t/m donderdag 7 juli wordt er gelegenheid
gegeven 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.
Terugblik op activiteiten
Zeepkistenrace
Timmeren, zagen, verven, er was de laatste tijd flink
geklust aan de zeepkisten die dinsdag middag 31 mei één
voor één van de ‘klucht’ af kwamen rollen. De spanning
en concentratie was dan ook van de gezichten van de
deelnemers af te lezen wanneer ze naar beneden
kwamen. Bryan uit groep 6D kwam het verst, wel 195
meter! Davy v/d berg en Quinty van Duinen uit 4d hadden
de mooiste kar en Max en Mike uit 8C hebben de prijs
gewonnen voor meest zelfgemaakte kar Bullit Bull.

Minivoetbal
We hebben genoten van al het voetbalplezier op de
velden van RKDES. Er zijn verschillende prijzen
binnengehaald, maar belangrijker; we hebben veel lol
gehad. Volgend jaar is het bij FC Aalsmeer.
Kamp groep 8
Groep 8 heeft genoten van de drie dagen kamp in
Hierden. Op het kampblog konden ouders en andere
geïnteresseerden meegenieten van de gezelligheid. Nu is
groep 8 druk bezig met het uitvoeren van de musical ‘Het
laatste level’. Vrijdagavond treden zij voor het laatst op
voor hun ouders.

Excursies
Leren gebeurt op de Antoniusschool niet alleen in de
school maar ook daarbuiten. Zo is de Doegroep naar de
aardappelboer geweest, groep 4 naar de palingrokerij,
ging groep 5 naar het Muiderslot en groep 6 naar de
Watertoren, is groep 7 naar het Verzetsmuseum geweest
en hebben aansluitend een stadswandeling door
Amsterdam gemaakt met als thema WOII, waarbij ze
onder andere het Holocaustmonument hebben bezocht
en ging groep 8 naar het Archeon.
Jaarfeest groep 2

Heksen, prinsessen, Sneeuwwitjes, Assepoesters, ridders,
piraten, Pinokkio, draken, Klein Duimpje, Roodkapje, ze
stonden allemaal op het podium te stralen bij het
jaarfeest. Groep 2 nam afscheid van hun kleuterperiode
met een spetterende voorstelling voor hun ouders.
Daarvoor werd er samen pannenkoeken gegeten. We
kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Activiteiten
Vossenjacht
Woensdag 13 juli is de jaarlijkse Vossenjacht in de wijk De
Rietlanden. De kinderen gaan eerst gewoon naar de
klassen. Groep 8 begeleidt groep 3 en Groep 7 begeleidt
groep 4. De kinderen van 1/2 worden door ouders
begeleid en de groepen 5 en 6 lopen zelf door de wijk.
Voor de groepen 1-2 worden hulpouders gevraagd.
Wanneer u wilt komen helpen kunt u dit aangeven bij de
leerkracht.
Zwemmen groep 6-7-8
Donderdag 14 juli gaan de groepen 6-7-8 ’s ochtends
zwemmen in de Waterlelie. De kinderen vertrekken vanaf
school. De vertrektijden worden afgesproken in de groep.
Laatste schooldag | aftellen
Vrijdag 15 juli tellen we even voor twaalven af naar de
zomervakantie. Dit doen wij met elkaar op het
schoolplein.
We staan niet alleen op ons eigen plein, maar ook op de
pleinen bij de OBS en de Kiss and Ride. Het schoolplein
blijft dicht voor auto’s. Wij vragen aan u om niet te vroeg
te komen en om lopend of op de fiets te komen. Mocht u
met de auto moeten komen, parkeer dan de auto bij het
dorpshuis.
De groepen 1,2 en 3 gaan na het aftellen weer naar
binnen. Zij kunnen bij de eigen klassendeur worden
opgehaald na het signaal van meester Eric. De kinderen
van de groepen 4 t/m 8 blijven bij de leerkracht tot ze
worden gehaald of gaan zelf naar huis. Het is ook mogelijk
om later te komen (na het aftellen). We houden de kleine
kinderen bij ons totdat u er bent.
Website legen
In de zomervakantie worden de websites weer
voorbereid voor het komende schooljaar. Als u nog foto’s
wilt bekijken of opslaan, dan moet u dit in ieder geval voor
1 augustus doen. Daarna gaan we Parro gebruiken voor
he delen van foto’s van klassenactiviteiten. De algemene
website gebruiken we nog wel voor de leuke filmpjes en
foto’s van schoolactiviteiten.
Gevonden voorwerpen
Bij ons op school ligt nog een behoorlijk aantal gevonden
voorwerpen. Jassen, schoenen, shirts, tassen en zelfs een
crossfiets. Tot de zomervakantie kunt u komen kijken of
er iets van uw kinderen tussen ligt. Daarna brengen wij
het naar het goede doel.

Nieuws uit de kerk | Eerste Communie

Zondag 10 juli is de laatste gezinsviering van dit
schooljaar. Tevens is dit de slotviering voor de
communicanten.
Het thema is: "De trossen los". We zijn op de boot
gestapt en nu is het tijd om zelf verder te varen.
In deze viering zingt het kinderkoor, het begint om
11.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Antonius Ruimt Op!
Wie maakt ons los? We houden van recycling en daarom
mogen deze spullen gratis of voor een leuke gift weg.

Bureau/werktafel grijs
Diverse maten. Hoogte 76 cm
Grijze poten. Enkele met kabelgoot.
Interesse?
Mail naar antonius@rkantonius.nl

Origineel bureau van leerkracht
Maat 120x60x76 cm
2 lades
Groene poten.

Interesse?
Mail naar antonius@rkantonius.nl

Bureau/werktafel groen
Maat 120x60x76 cm
Groene poten.
Interesse?
Mail naar antonius@rkantonius.nl

Pallets
Diverse maten. Geen EURO pallet.
Interesse?
Mail naar antonius@rkantonius.nl

