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De eerste Nieuwsbrief van 2020. We zijn al weer een week bezig en wij hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad 
en wensen u gezondheid en veel geluk voor 2020.   
 
Teamnieuws 
Juf Linda Mäki en Michael verwachten in mei hun eerste kindje. Juf Tanja en Michel verwachten hun tweede kindje 
begin juni. Wij feliciteren hen allemaal met dit mooie nieuws.  
Na een korte tijd op een andere basisschool heeft juf Lisa van Veen besloten terug te komen op de Antoniusschool. 
Zij zal vanaf februari twee dagen op onze school gaan werken. Welkom terug!  
Juf Yvette is 1 januari begonnen en vanaf 1 februari verwelkomen wij ook juf Kimberly, juf Birgit en juf Jitte. Voor 
de actuele informatie wat betreft de formatie, kunt u altijd kijken op onze website www.rkantonius.nl/team  
 
Kerst 
In een mooi versierde school konden wij genieten van het kerstdiner. Leuk om te zien hoeveel werk er weer is 
gemaakt van het eten. Door de ouderraad werden de ouders getrakteerd 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 teruggeblikt op de kerstperiode.   
 
Staking  
Op 30 en 31 januari is er een onderwijsstaking uitgeroepen. Wij communiceren aanstaande woensdag wat de 
Antoniusschool doet via een mail.  
 
Informatie avond leesonderwijs en Cito volgsysteem voor ouders van groep 3 
Op maandag 3 februari organiseren wij een informatie avond over het leesonderwijs voor de ouders/verzorgers 
van de groepen 3. Er wordt ook uitleg gegeven over de Cito toetsen en het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken. 
De avond begint om 19:30 uur en duurt ongeveer een half uur. Het is in de speelzaal beneden. 
 
Carnaval  
Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op school! Dit is elk jaar een groot feest met allerlei spelletjes, bingo, 
schminken, een casino en het spookhuis. Uw hulp is voor deze dag (tot 12.00) onmisbaar! Wilt u helpen bij de 
groepen 1-2? Dan kunt u intekenen op de intekenlijst die bij iedere klas hangt. Voor de groepen 3 t/m 8 kunt zich 
aanmelden via de website. Er kan een voorkeur opgegeven worden bij welke jaar laag en welk onderdeel u graag 
wilt helpen. Wij zullen ons best doen rekening te houden met uw voorkeur. In de week van 10 februari krijgt u een 
brief waar in staat waar u bent ingedeeld. 
 

Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest 
 

10-minuten gesprekken 5 en 10 maart 
Voor de groepen 1 tot en met 7 zijn er op donderdag 5 en op dinsdag 10 maart 10-minuten gesprekken gepland. 
Wilt u voor vrijdag 1 februari bij de leerkracht van uw kind(eren) aangeven als u een datum niet beschikbaar bent? 
Sommige leerkrachten gaan ’s middags al starten met de gesprekken. Mocht dit zo zijn, dan informeren zij u zelf in 
een e-mail. 
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A-factor 
Voor de vierde keer in de geschiedenis organiseren wij de A-Factor. De 
A-Factor is een talentenjacht voor de hele Antoniusschool. Jong en oud 
mag meedoen. Laat je eigen talent zien. Ben jij goed in zingen, dansen, 
rappen, eenwieleren, turnen, hooghouden, goochelen, jongleren, 
jodelen, gitaar of een ander instrument spelen of wat anders? Denk jij 
dat jij de A-Factor hebt? Doe dan mee met de A-Factor! 
Geef je op en doe mee! Aanmelden kan tot 23 februari via de website. 
De shows zijn in de week van 16 maart.  
 
Pubquiz  
De aanmeldingen voor de pubquiz voor ouders op vrijdagavond 20 maart 2020 lopen binnen. Mocht u gezellig mee 
willen doen, dan kunt u zich individueel opgeven of in teams van maximaal 6 personen, met natúúrlijk een flitsende 
teamnaam, via de website. We hebben inmiddels al meer dan 100 aanmeldingen!! 
 
JeugdSportPas 
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige 
manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. Er zijn verschillende periodes in het 
schooljaar en blok 2 is nu gestart. Er is in deze periode weer een gevarieerd aanbod van sporten op het programma. 
Inschrijven kan tot enkele dagen voordat de training begint via de nieuwe website:  
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl   
Aanmelden verloopt per activiteit, je hoeft geen account aan te maken. Kosten zijn € 7,50 per sport (tenzij anders 
vermeld), hiervoor krijgen de kinderen vier trainingen van een uur bij de vereniging. 
 
 
 

Klik hier om u op te geven als hulp tijdens het carnavalsfeest 
 
 
 

Lees verder over de actie ‘Geef mij maar een boek’. 
 

http://www.rkantonius.nl/a-factor-2
https://rkantonius.nl/pubquiz/
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl/
https://rkantonius.nl/carnaval-ouderhulp-3/#more-11631
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Geef mij maar een boek! 
Beste ouders en kinderen van groep  5, 6, 7 en 8,  
 
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de actie ‘Geef Mij Maar Een Boek’. Geef Mij Maar Een Boek is een 
initiatief van de landelijke boekhandels. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met ‘de kroonjuwelen van 
de Nederlandse jeugdliteratuur’. Ieder jaar kiest de boekhandel een nieuw boek. Vorig jaar werd ‘Kruistocht in 
Spijkerbroek’ uitgekozen.  
 

Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Terlouw  
 

Tijdens de actieperiode is het mogelijk dit boek (in paperback op met full colour 
omslag) aan te schaffen voor maar € 2,00. Het boek moet van te voren worden 
besteld. Lever daarom voor 17 januari onderstaand strookje met € 2.00 in bij 
de leerkracht van uw kind in een gesloten envelop  met daarop de naam en klas 
van uw kind.   
 
Deze actie gaat buiten het boekenspaarplan om en dus kunnen ook kinderen 
die niet aan het boekenspaarplan meedoen, dit boek bestellen. Het boek is dan 
ook niet via het boekenspaarplan voor deze prijs te bestellen.  
 
 

 
 

Rond 7 februari 2020 zullen de 
boeken worden uitgeleverd. 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Naam:   ………………………………………………………………………………….  

Groep:   …………………………………..  

Aantal :  ………..  

 
Lever dit strookje, in een envelop met 2 euro, in bij de meester of juf. 
 

KONING VAN KATOREN  

De zeventienjarige Stach droomt ervan om koning van het land 

Katoren te worden. De oude koning is zeventien jaar geleden 

overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes 

ministers die het land– tijdelijk– besturen geven Stach zeven 

opdrachten. Als Stach erin slaagt die te vervullen wordt hij de 

nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk 

wel een nieuwe koning? 
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