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Teamnieuws 
Juf Lichelle is weer terug van haar zwangerschapsverlof en staat op maandag voor groep 5d en op vrijdag gaat ze 
groepen ondersteunen of vervangen. Juf Daphne is na de vakantie teruggekomen van haar zwangerschapsverlof 
en zij pakt haar werkzaamheden op donderdag en vrijdag als rekenspecialist op en gaat daarnaast groepen 
vervangen en ondersteunen. We zien ook meester Stefan weer heel blij rondlopen op school. Hij heeft al in diverse 
groepen lesgegeven. Welkom alle drie! 
We hebben het leuke nieuws gekregen dat juf Marlous haar tweede kindje verwacht in juli. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Studiemoment team  
Dinsdag 24 januari staat er een studiedag op de agenda. Er staan verschillende onderwerpen op de agenda.  We 
kijken naar nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, naar de driehoek leerling-leerkracht-ouders, naar het 
schoolplan 2023-2027 en krijgen meer informatie over logopedie en Blink (wereldoriëntatie). Alle kinderen zijn 
deze dag vrij.  
 
Facturen ouderraad 
Wat fijn dat al veel mensen de ouderbijdrage hebben betaald. Van dit geld organiseren wij het schoolreisje, Kerst, 
carnaval en nog veel meer activiteiten. Het blijkt dat diverse ouders nog geen factuur hebben ontvangen per mail. 
Mocht u ook nog geen factuur hebben ontvangen, stuur dan even een e-mail naar 
penningmeesteror@rkantonius.nl  
 
Informatieavond leesonderwijs en Cito volgsysteem voor ouders van groep 3 en 4 
Op maandag 6 februari staat voor de ouders van groep 3 en 4 een informatieavond gepland over het leesonderwijs 
en de Citotoetsen. U bent van harte welkom om 19.15 uur voor de inloop, zodat we om 19.30 uur kunnen starten. 
De avond is in de speelzaal en duurt tot ongeveer 20.30 uur. De intern begeleiders geven uitleg over de 
Citotoetsen. Vragen die behandeld zullen worden zijn: Welke toetsen worden afgenomen? Hoe kunt u de scores 
lezen? Op welke manieren kunt u thuis lezen met uw zoon/dochter? Natuurlijk is er volop ruimte voor eigen 
vragen. Ook komt er een gastspreker namens bibliotheek Amstelland om het lezen te promoten en te vertellen 
over het belang van lidmaatschap van de bibliotheek.   
Vorig schooljaar hebben we deze avond online gehouden voor ouders van de huidige groepen 4. Mocht u deze 
avond hebben gemist, of geïnteresseerd zijn in herhaling bent u ook van harte welkom.  
Wij hopen op een zeer interessante avond en verwachten een hoge opkomst! 
 
Carnaval op 17 februari 
Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school! Het thema is “Een verdraaid leuk carnaval”. De dag begint op de 
normale tijd in de klas en om 8.40 uur staan de kinderen buiten voor de opening. Ouders mogen blijven kijken 
achter de hekken van het kleuterplein en de opvang. Voor groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 12.00 uur. Alle 
kinderen nemen eigen eten en drinken mee voor de kleine pauze. Voor groep 5 t/m 8 geldt dat alle kinderen 
overblijven en de dag eindigt om 14.00 uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen ook eten en drinken mee voor 
het overblijven. Om 8.40 uur is de opening op het schoolplein en wordt de nieuwe naam van de school onthuld 
door onze eigen jeugdprins Stijn ten Hoope en jeugdprinses Nève van der Lip. Hierna kan het feest echt gaan 
beginnen!   
Hulpouders worden gevraagd door de leerkrachten via Parro. Uiteraard mogen de ouders ook verkleed, maar 
het hoeft niet. Graag tot dan!   
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Fietsen  
Er gaan veel kinderen op de fiets naar school. Let er op dat de fietsen op slot staan en binnen de blauwe lijnen 
staan. Dat zijn onze parkeerplaatsen voor de fietsen. 
 
Pubquiz 
De inschrijvingen voor de Pubquiz lopen inmiddels binnen. De Rietjes, De Molloten, De 
Gevonden Voorwerpen, De Dancing Queens; allemaal namen van teams die al meedoen 
met de Antonius Pubquiz op vrijdagavond 24 maart. U kunt zich ook nog steeds individueel 
opgeven of in teams van maximaal 6 personen met natúúrlijk een flitsende teamnaam. 
Om 20.00 uur starten we de quiz. We testen deze avond in meerdere rondes uw kennis 
op verschillende gebieden op een leuke en gezellige manier. Opgeven kan via 
www.rkantonius.nl/pubquiz  
 

Terugblik Kerst  
In een mooi versierde school konden wij genieten van het kerstdiner, terwijl er een kerstkoortje (wat was 
samengesteld met ouders van school) langs iedere klas kwam voor een muzikale omlijsting. Leuk om te zien 
hoeveel werk er weer was gemaakt van het eten. Door de ouderraad was er een gezellig kerstcafé met glühwein 
en erwtensoep geregeld voor ouders in de speelzalen. Op vrijdag werden de kinderen verwend met een leuke 
voorstelling over Kerst. Iedereen bedankt voor de hulp en het lekkere eten. In het Antoniusjournaal op de website 
wordt er teruggeblikt op de kerstperiode.   
 
Interview met Mathijs van Rijn, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en Rots- en Watertrainer. 
Een rubriek in de nieuwsbrief waarbij u kennis kunt maken met (nieuwe) teamleden. In ons team werken 
verschillende vakleerkrachten. Deze keer komt meester Mathijs aan het woord.  

 
“Hoi, ik ben Mathijs van Rijn, 30 jaar en ben sinds 2019 
werkzaam bij de Antoniusschool. Ik ben woonachtig in De 
Kwakel en voetbal bij de plaatselijke SV KDO. Mijn functie is 
vakleerkracht LO (lichamelijke opvoeding). Sinds dit 
schooljaar ben ik ook Rots- en Water trainer, deze lessen geef 
ik op de maandag. Dit is een psycho-fysieke sociale 
competentie training.” 
 
Hoe ziet een dag van jou op school eruit?   
“Vier dagen geef ik gymles, daarvan werk ik 3x in de 
Proosdijhal en 1x in de Rietpluim en op maandag geef ik 
Rots- en Watertraining. Mijn gymdag begint met het 
klaarzetten van de les en deze les gebruik ik de hele dag. 
Wanneer de leerlingen binnen komen mogen zij een bal 

pakken en lekker voor zichzelf wat gaan doen. Na enkele minuten start de les en vertel ik wat wij gaan 
doen deze dag. De lessen zijn vaak opgebouwd in verschillende vakken zodat de leerlingen meerdere 
spellen/oefeningen in een les doen. Aan het einde van de les komen we kort terug op wat we hebben 
gedaan in de les en praten we nog even na. Aan het einde van de dag wordt er met de laatste groep 
opgeruimd, zodat de zaal weer netjes is.” 
 
Wat vind je het leukste aan je functie?   
“Het leukste wat ik aan mijn functie vind, is dat ik leerlingen een succeservaring kan geven. Het maakt 
niet uit op welk niveau, zolang het kind maar plezier beleeft. Hoe blij een kind kan zijn met het raken 
van een bal met een plankje tot aan een salto maken met schroef. Ieder kind heeft zijn eigen niveau en 
om deze leerling motorisch een stapje verder te helpen maakt dit voor mij een prachtig beroep.”   
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Wat voor leuks/grappigs heb je op school meegemaakt?    
“Naast mijn functie als vakleerkracht LO en Rots en Water-trainer ben ik ook lid van de 
evenementencommissie van de Antoniusschool. Het jaarlijkse evenement “de periodeafsluiting” vind 
ik de leukste. Met de evenementencommissie bouwen wij de hele Proosdijhal om naar een podium 
waar zelfs Joop van de Ende jaloers op is. Veel licht en geluid is dan aanwezig in de zaal waardoor het 
voor de leerlingen ook echt voelt als een optreden. Er zit veel werk in deze dag, maar het resultaat is 
het zeker waard!” 
 
 
 
 


