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Beste ouders en kinderen, 
 
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdag had het Antoniusteam een barbecue om 
met elkaar het schooljaar goed te beginnen. Dit werd aangeboden door de verschillende jubilarissen die het 
afgelopen jaar hun jubileum al mochten vieren op school. We gaan er weer een mooi jaar van maken. 
 
Team Antonius 
 

Teamnieuws 
We zijn het schooljaar gestart met maar liefst zes nieuwe aanwinsten in het Antoniusteam. De nieuwe adjunct-
directeur Geeske stelt zichzelf hieronder voor. Meester Mathijs was vorig jaar al begonnen met gym geven. Juf 
Jessica van Wieringen, juf Karin Straathof, juf Marieke Buskermolen en juf Marieke van Veen hebben onwijs veel 
zin in hun nieuwe uitdaging op onze school. Allemaal veel plezier op de Antoniusschool. 
Juf Tamara had gelijk een leuk nieuwtje! Samen met Leon verwachten zij een kindje. Van harte gefeliciteerd! 
 

Nieuwe adjunct-directeur 
Vandaag ben ik gestart als adjunct-directeur op de Antoniusschool. Graag stel ik mij aan u voor. 
Mijn naam is Geeske Pol en ben geboren en getogen in Drenthe. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn twee 
kinderen Leonie (18) en Niek (15), mijn partner Chris en onze hond Heros in het prachtige duingebied van IJmuiden. 
In mijn vrije tijd houd ik van sporten, zowel in de sportschool als daarbuiten. Zo vind ik het bijvoorbeeld heerlijk 
door de duinen te fietsen op de mountainbike. 
 
De afgelopen 9 jaar ben ik werkzaam geweest voor een stichting in de regio IJmond, waarvan de laatste 5 jaar op 
een basisschool in Heemskerk. Hier ben ik leerkracht, vertrouwenspersoon en intern-begeleider geweest en heb 
daarnaast diverse managementtaken uitgevoerd.  
 
Ik vind het belangrijk dat ieder kind en iedere leerkracht kan en mag zijn wie hij of zij is waardoor ze het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Betrokken en bevlogen leerkrachten die hun talenten aanspreken om kinderen iets te leren 
waardoor kinderen groeien en hun zelfstandigheid vergroten, dat geeft me energie. Ik verwacht deze energie te 
krijgen op de Antoniusschool en wil graag mijn passie voor het onderwijs delen met het team, de kinderen en u.  
 
Ik zie er naar uit om samen met het team van de Antoniusschool ervoor te zorgen 
dat uw kind graag naar school gaat en zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige, 
fijne en leerzame omgeving.   
 
Wilt u nader met mij kennismaken, spreek mij gerust aan!  Ik werk 5 dagen en zal 
op dinsdag, net als Eric, invalwerk doen in alle groepen. 
 
Hartelijke groeten, 
Geeske Pol  
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Openingsviering 
Op donderdag 12 september  is de openingsviering in de kerk. We openen dan het schooljaar met een viering met 
als thema ‘Bomen groeien’. U bent van harte welkom om mee te vieren. In onderstaand schema kunt u vinden 
welke groepen op welke tijd naar de kerk gaan. 
 

9.30 uur: 1-2a – 1-2b  – 3b – 4b – 5c – 6c – 7c - 8a  

10.00 uur: 1-2e – 1-2f – 3c – 4d- 5a – 6a––7d -  8b  

10.30 uur: 1-2c – 1-2g – 3d-  4a– 5b – 6d– 7b - 8c 

11.00 uur: 1-2d – 3a – 4c – 5d - 6b –– 7a – 8d 

Schoolreis 
16 september gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar speeltuin Oude Valkeveen. 
De groepen 3 en 4 gaan spelen in de Linnaeushof en de groepen 5, 6 en 7 mogen naar Duinrell. In onderstaand 
schema staan de tijden van aanwezig zijn. We verzamelen net als vorig jaar bij RKDES en VZOD op sportpark 
Calslagen. Kom zo veel mogelijk met de fiets of lopend. Auto’s kunnen worden geparkeerd bij de tennisvereniging.  
 

 Locatie Aanwezig op het 
sportpark 

Vertrek van de bus Aankomst terug bij sportpark 

Groep 1/2 Oud Valkeveen 8:45 9:00 15:45 

Groep 3/4 Linnaeushof 9:15 9:30 15:15 

Groep 5/6/7 Duinrell 9:00 9:15 16:00 

 

Informatieavond  
Maandag 23 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende 
schooljaar. Om zoveel mogelijk ouders een kans te geven om informatie te krijgen, hebben we twee aanvangstijden.  
Voor de groepen 1/2, 5 en 7 is de aanvangstijd 19.30 uur. Om 20.15 uur is er pauze en de mogelijkheid om een 
kopje koffie of thee te nuttigen in de speelzalen beneden. Om 20.30 uur wordt er uitleg gegeven in de groepen 3, 
4, 6 en 8. 
 

Studiemomenten team 
Dinsdag 17 september zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben 
een studiedag. Op vrijdag 4 oktober heeft het hele team een studieochtend gevolgd door het jaarlijkse bestuursuitje 
georganiseerd door onze stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Alle kinderen zijn op vrijdag 4 oktober vrij. Alle 
vrije dagen staan op het jaarrooster. 
 

Bezoekuur ouders 
Dinsdag 1 oktober bent u vanaf 8:45 tot 10:15 uur van harte welkom in de klassen te komen kijken. Meer informatie 
volgt van de leerkrachten. Wij verzoeken u geen foto’s te maken in de groepen van andere kinderen. 
 

Privacy  
Van allerlei activiteiten maken we foto’s en filmpjes, dit zetten we op de site zodat u er van mee kunt genieten. We 

letten er op dat er geen compromitterende beelden opkomen. Ook gebruiken wij foto’s voor bijvoorbeeld de 

schoolgids of de website. Wij zijn als school verplicht om uw toestemming te hebben voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw kind(eren). Vorig schooljaar heeft u getekend voor toestemming van het gebruik van het 

beeldmateriaal voor op de website, in de schoolgids en in de Nieuwsbrief. Ook bij inschrijving van een nieuwe 

leerling vragen wij om uw toestemming. U kunt altijd alsnog toestemming verlenen of intrekken. Vanwege de wet 

op de privacy geven wij geen klassenlijsten mee met persoonsinformatie.  
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Hoofdluis  
De eerste weken na de vakantie zal er in elke groep een hoofdluiscontrole plaatsvinden. Na de vakantie is het 
verstandig om ook thuis even extra alert te zijn. Indien u zelf luizen constateert, geef het even door aan de 
leerkracht, dan kan de groep extra gecontroleerd worden.  
Voor de juiste behandelwijze van hoofdluis verwijzen wij u naar de site van het RIVM.  
Een beknopte versie van de informatie op deze site kunt u vinden in de schoolgids op de website. 
 

Word abonnee! 
U kunt zich abonneren op de hoofdwebsite en klassenwebsites. Dit doet u door 
uw mailadres in te vullen op de site die u wilt volgen. U krijgt dan een mail als er 
een nieuw bericht is gepost. Zo mist u niks uit de klassen. Was u abonnee op een 
klas? Dit is allemaal verwijderd zodat u geen mail ontvangt van de klas waar uw 
kind in zat.   
 

Het Jaarrooster digitaal in uw telefoon 
Het jaarrooster is natuurlijk altijd te bekijken via de website van de 
Antoniusschool. Sommige ouders vinden het handig om dit jaarrooster te importeren in hun eigen agenda op de 
telefoon. Op een iPhone is dit bijvoorbeeld toe te voegen door op de onderstaande .ics link te klikken. 
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics  
Heeft u dit al gedaan? Handig, dan staan de nieuwe data automatisch in uw telefoon.  
 

Overblijfkrachten gezocht 
We zijn op zoek naar overblijfkrachten. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur help je mee om de tussenschoolse opvang 
goed te regelen. Er staat een vergoeding tegenover. Lijkt dit je wat? Neem dan even contact op met Yvette; 
tso.kudelstaart@live.nl  

Voor de complete formatie klikt u hier 
 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_over_hoofdluis
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
mailto:tso.kudelstaart@live.nl
http://rkantonius.nl/team/
http://www.rkantonius.nl

