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Beste ouders en kinderen, 
 
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdag startte het team van de Antoniusschool 
gezamenlijk. De eerste week is goed verlopen. We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken. 
 
Team Antonius  
 
Teamnieuws 
Dit schooljaar zijn we gestart met twee nieuwe aanwinsten in het Antoniusteam. Meester Stefan Woerdeman en 
juf Meriam Nater hebben heel veel zin in hun nieuwe uitdaging op onze school. Allebei veel plezier gewenst op 
de Antoniusschool! De complete formatie is te lezen op onze website.  
 
Openingsviering 
Op donderdag 3 september is de openingsviering in de kerk, dit jaar helaas zonder ouders. We openen dan het 
schooljaar met een viering met als thema ‘Samen op weg’ en het verhaal van de uittocht uit Egypte. Mozes wordt 
daarbij geholpen door God. Wij hier op school kunnen elkaar helpen bij onze weg door dit jaar.  
  
Informatieavond 
Maandag 14 september is de informatieavond. Omdat we nog te maken hebben met de maatregelen omtrent 
COVID-19 hebben we ervoor gekozen de informatie digitaal naar u te sturen en geen informatieavond fysiek op 
school te houden. Een informatie moment voor groep 8, met informatie over het voortgezet onderwijs, zal later 
in het schooljaar (indien mogelijk) volgen.  
 
Studiemomenten team 
Vrijdag 2 oktober hebben we met het team een studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij.  
Op woensdag 28 oktober stond ook een vrije dag voor de kinderen gepland vanwege een studiedag voor de 
leerkrachten. De vrije dag vervalt, er wordt op deze dag (woensdag 28 oktober) gewoon lesgegeven. Alle vrije 
dagen staan op het jaarrooster op de website.  
 
Cito toetsen 
In de week van 24 augustus zullen de AVI-toetsen (lezen) in de groepen 4 t/m 6 worden afgenomen. In september 
zullen de overige Cito-toetsen, die eerst aan het eind van vorig schooljaar gepland stonden, worden afgenomen. 
Vanwege het Coronavirus hebben we vorig jaar besloten niet meer te gaan toetsen aan het eind van het 
schooljaar.  
 
Bezoekuur ouders  
Met de huidige maatregelen omtrent COVID-19 is het kijken in de klassen niet goed te organiseren. Voorlopig 
houden wij geen bezoekuur in de klas. 
 
Corona en afstand houden 
Wij vragen aan de ouders om zo kort mogelijk op het schoolplein te zijn. We zien dat veel ouders het goed doen 
en gelijk weggaan als zij hun kind(eren) hebben, maar er zijn ook ouders die nog blijven om te praten of om 
speelafspraken te maken. Wij verzoeken u om dit buiten het schoolplein te doen en plaats te maken voor 
andere ouders. Graag de fietsen buiten de hekken plaatsen als dit mogelijk is. Achter de school mogen alleen 
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groep 3 ouders wachten op hun kind. Ouders van kinderen uit hogere groepen vragen wij buiten het hek op de 
stoep te wachten. 
 
Privacy 
Van allerlei activiteiten maken we foto’s en filmpjes, deze zetten we op de site zodat u er van mee kunt genieten. 
We letten erop dat er geen compromitterende beelden op komen. Ook gebruiken wij foto’s voor bijvoorbeeld de 
schoolgids of op de website. Wij zijn als school verplicht uw toestemming te hebben voor het gebruik van 
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 met persoonsinformatie mee.  
 
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. 
 
Boekenspaarplan 
Volgende week woensdag, 26 augustus, starten we weer met het Boekenspaarplan. De kinderen mogen dan weer 
hun geld hiervoor meenemen.  
 
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 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 helpt u mee 
om de tussenschoolse opvang goed te 
regelen. Er staat een vergoeding 
tegenover. Lijkt u dit wat? Neem dan even 
contact op met de coördinator 
tso.kudelstaart@live.nl 
 
Schooltuin 
Vorig schooljaar hebben de kinderen van 
groep 6 geweldig werk verricht in de 
schooltuin en met een zomer met regen 
en zon wilden de groenten goed groeien. 
In de vakantie en deze week werd er flink 
geoogst in de Smikkeltuin.  
 Foto: Foto Atlas 

http://www.rkantonius.nl
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics
mailto:tso.kudelstaart@live.nl
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Sportservice | Clubactie 
Op zaterdag 29 augustus vindt er een clubactie plaats, locatie sporthal de Bloemhof in Aalsmeer. Een aantal 
verenigingen geven gratis clinics van 20 minuten aan kinderen om hen kennis te laten maken met verschillende 
sporten. De volgende sporten kunnen de kinderen gratis uitproberen: 
atletiek, dansen, turnen, handbal, freerunnen, volleybal, twirlen, peuter/kleutergym. 
  
De kinderen kunnen 3 sporten kiezen en zich daarvoor inschrijven. In 3 rondes van 20 minuten proberen ze deze 
sporten dan uit.  
Via deze link kunnen de kinderen worden ingeschreven: (deze link staat ook op de flyers) 
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/4872 
Voor vragen kunt u terecht bij Roy Kant (buurtsportcoach Aalsmeer): rkant@teamsportservice.nl 
 
De Tijdmachine | Antonius 111 jaar 
Dit schooljaar vieren we 111 jaar Antoniusschool. In elke Nieuwsbrief leest u een leuk weetje of een verhaaltje over 
de geschiedenis van onze school. We trappen af met het begin van onze school. In april 2021 alweer 111 jaar 
geleden. 
 
Als in 1885 de Zuider Legmeerplas net is drooggevallen is de parochiekerk St. Jan de Doper het middelpunt van 
Kudelstaart. Het dorp telt 653 inwoners en de kinderen gaan naar de openbare lagere school in de Hornmeer. 
Deze school telt 99 leerlingen en aan het eind van het leerjaar krijgen de beste leerlingen prijzen als boeken, 
atlassen en passerdozen. 
Rond de eeuwwisseling gaat bij de katholieken de wens leven om een eigen school te stichten. Met name pastoor 
H.C.J. Bakker en hij weet als voorzitter van het kerkbestuur de leden te overtuigen. De overheid financiert dan 
nog geen speciaal onderwijs en zo moest al het geld uit de kerk worden betaald. 
In de jaren voorafgaand zijn er collectes in de kerk om geld te verzamelen voor de bouw van de school. Uiteindelijk 
zijn er in 1907 concrete plannen voor de school aan perceel 458 van de Kudelstaartseweg. 
Op 23 september 1909 legt pastoor 
W.C. Zuidgeest na een kerkdienst de 
eerste steen van de Sint 
Antoniusschool. De eerwaarde 
heren gaan in hun liturgische 
gewaden in processie van de kerk 
naar het bouwterrein. Heel 
Kudelstaart loopt uit om getuige te 
zijn van het feestelijk gebeuren. 
Naast de school komt een woning 
voor het schoolhoofd, dat waren nog 
eens tijden… De kosten van de bouw 
waren 17.439,97 gulden! Dat is nog 
geen 8000 euro omgerekend. 
Op 16 april 1910 is de school klaar 
om te beginnen. De school gaat van 
start met 119 leerlingen onder 
leiding van hoofdonderwijzer Jaap 
Schaper, juffrouw Marie van Dregt 
en juffrouw Rosalien Aarssen. 
 
Bron: 75 jaar Antoniusschool (1985) 
 
Volgende Nieuwsbrief meer! 

De eerste Sint Antoniusschool stond aan de Kudelstaartseweg. Foto uit 1957 

https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/4872
mailto:rkant@teamsportservice.nl

