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Zo langzamerhand wordt er door de regering wat meer ruimte gegeven in de regelgeving omtrent Corona. Dat is 
fijn. We kunnen weer wat meer, wellicht is er een vakantie in het vooruitzicht. Het einde van het schooljaar komt er 
al snel aan. We bekijken hoe we onze activiteiten op een goede manier kunnen organiseren. Het schoolreisje voor 
de groepen 3 tot en met 8 is goed bevallen. Vooral de kinderen die zijn gaan poldersporten en gaan zeilen vonden 
dit een fantastische invulling. De sportdagen zijn vandaag en gisteren geweest. Op een andere manier dan 
voorgaande jaren zijn alle kinderen sportief bezig geweest. Het was fantastisch om dit te zien! 
 
10 Positieve testen… 
Afgelopen jaar was een gek jaar voor iedereen, ook voor de Antoniusschool. Een eerste en een tweede lockdown, 
veel beperkende maatregelen, afstandsonderwijs en meer samen thuis zijn. En dat heeft gezorgd voor een flinke 
babyboom in het Antoniusteam! Natuurlijk houden we rekening met één of enkele zwangerschappen in een jaar, 
maar na de 4e, 5e, 6e melding dachten we wel even: Hoeveel komen er nog? En ja hoor, daar kwam ook de 7e, 8e, 9e 
en 10e melding!! 
 

 
v.l.n.r. op volgorde van uitgerekende datum 
 
Juf Marlous en Jorik verwachten in mei hun eerste kindje; 
Juf Sharon en Chiel verwachten in juli hun tweede kindje; 
Meester Alexander en Irene verwachten in augustus hun vierde kindje; 
Juf Jitte en Nigel verwachten in augustus hun eerste kindje; 
Juf Tamara en Leon verwachten  augustus hun tweede kindje; 
Juf Maartje en Tamara verwachten in september hun eerste kindje; 
Juf Simone en Joey verwachten in september hun tweede kindje; 
Juf Anouk en Kees verwachten in september hun tweede kindje, 
Juf Wendy en Jeroen verwachten in september hun eerste kindje; 
Juf Kim en Bart verwachten in september hun eerste kindje. 
 
Wij wensen hen allemaal heel veel geluk! De zwangerschapsverloven geven uitdagingen voor de invulling van de 
formatie van volgend schooljaar. Al onze zwangere collega’s zijn weer terug na de Kerstvakantie. Dat betekent dat 
zij tot die tijd vervangen zullen worden of dat ze bij terugkomst zullen vervangen/ondersteunen. Prioriteit voor ons 
is de groepen ‘bemannen’.  
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Nieuwe uitdagingen 
Helaas gaan na dit schooljaar een aantal Antoniustoppers een andere uitdaging aan. 
Meester André gaat na 23 jaar Antoniusschool genieten van zijn welverdiende pensioen. 
Juf Ingrid en juf Leonore vertrekken na 23 jaar op de Antoniusschool te hebben gewerkt naar onze andere 
stichtingsschool de Oosteinder in Aalsmeer-Oost, 
Juf Anne en juf Brigitte hebben na 18 en 17 jaar werken bij ons een andere werkkring gevonden, respectievelijk in 
Hoofddorp en Uithoorn. Juf Anne gaat werken met meerbegaafde kinderen en juf Brigitte gaat werken op het 
speciaal basisonderwijs. 
Meester Menno gaat nog dichter bij huis werken en zal iets heel anders gaan doen bij de gemeente als 
jongerenwerker in Mijdrecht na 14 jaar bij ons te hebben gewerkt. 
Juf Mariëtte verlaat ons na 11 jaar en gaat weer terug naar onze andere stichtingsschool de Jozefschool waar zij als 
intern begeleider gaat werken. 
Meester Ron verhuist terug naar zijn roots in Brabant en heeft daar een school gevonden ‘die zoveel mogelijk op 
de Antoniusschool lijkt’. 
We hopen dat we op een mooie manier aan het einde van het schooljaar afscheid kunnen nemen. We bedanken 
hier alvast iedereen voor hun mooie werk voor onze school en wensen iedereen heel veel succes met hun nieuwe 
uitdagingen. 
 
Nieuwe aanwinsten voor het Antoniusteam 
U zult begrijpen dat wij voor het Antoniusteam nieuwe aanwinsten hebben aangenomen. Volgend schooljaar 
starten er de volgende nieuwe leerkrachten op de Antoniusschool: 
 
Juf Maartje Gravendeel, groepsleerkracht; 
Juf Daniëlle Griffioen, groepsleerkracht; 
Meester Rinze de Vries, groepsleerkracht; 
Meester Stan van der Kroon, groepsleerkracht; 
Meester Mark Castelijn, groepsleerkracht; 
Juf Lichelle de Ree, groepsleerkracht; 
Juf Megan Moen, groepsleerkracht; 
Meester Bart Hoving, vakleerkracht gym; 
Meester Glenn Moeliker, onderwijsassistent.   
 
Tijdens de (digitale) algemene informatieavond wordt bekend welke groep zij volgend jaar gaan doen. We wensen 
hen veel plezier op de Antoniusschool! 
 
Volgend schooljaar 
In schooljaar 2021-2022 gaan we weer 31 groepen maken. Er zullen zeven kleutergroepen blijven en er worden van 
de zeven groepen 2, vier nieuwe groepen 3 gemaakt. De indeling van de nieuwe groepen 3 zal in de week van de 
algemene informatieavond bekend worden gemaakt. Gemiddeld hebben we volgend schooljaar ongeveer 23 
kinderen in een groep. 
 
Resultaten 
In de media wordt veel gesproken over de opgelopen achterstanden tijdens de sluiting van de school. We evalueren 
ons onderwijs op leerlingniveau, groepsniveau, jaarlaagniveau en schoolniveau. We zien een grote groei ten 
opzichte van het begin van dit schooljaar. We zijn als school tevreden over de resultaten die in de Cito midden 
toetsen zijn laten zien. We zullen niet ontkennen dat er achterstanden zijn bij leerlingen. We doen er alles aan om 
goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling(en).  
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Terugblik schoolreis 
We zijn weleens naar Duinrell geweest, naar de Efteling, naar Walibi. Dit jaar gingen we poldersporten in De Kwakel 
met de groepen 5, 6 en 7. Dan is het fantastisch om te horen dat meerdere kinderen vertelden dat dit het ‘leukste 
schoolreisje ooit was’. Ook de leerkrachten hebben genoten van de aanmoedigingen van de kinderen en het helpen 
van elkaar. Groep 8 had een speciaal uitje op ‘de poel’. Zij gingen zeilen met de zeilschool. Ook dit was erg leuk. De 
groepen 3 en 4 konden helaas niet naar Avifauna. De leerkrachten hadden snel een alternatief programma gemaakt. 
Met de mooie attracties van Jafrem Verhuur werd de sporthal omgetoverd tot speelparadijs. We hebben genoten 
van deze leuke dag.  
 
Terugblik sportdag  
Gisteren en vandaag zijn we heerlijk sportief bezig geweest op de Antoniusschool. De groepen 1 en 2 hadden een 
sportief circuit op het schoolplein. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hadden vier workshops. De 
workshops waren taekwando, dansen, bootcamp en handbal. De sportdag is mede mogelijk gemaakt door RKDES, 
Team Sportservice Aalsmeer, Dansschool Pleunie en Taikwondoschool Chung Do Kwan. Er komt een filmpje op de 
website.

 
 
Juffendag kleuters 
Vrijdag 16 april hebben de juffen van de groepen 1-2 hun verjaardag gevierd. Het was een groot feest! Veel kinderen 
kwamen verkleed op school. De dag begon in de kring met een lied voor de jarige juffen. Ook zijn er mooie 
tekeningen gegeven en zijn de kaarsjes op de taart uitgeblazen. We hebben deze ochtend gezellig spelletjes 
gespeeld in de eigen klas en natuurlijk hebben alle juffen getrakteerd op iets lekkers.  
Bedankt voor deze gezellige ochtend!  
 
Jaarfeest  
Woensdag 2 juni vieren de kleuters die volgend jaar naar groep 3 gaan het jaarfeest. Deze kinderen zijn 
welkom van 8.30 uur tot 13.00 uur. De kinderen die volgend schooljaar nog bij de kleuters blijven, zijn deze dag vrij. 
Het thema van het jaarfeest is deze keer ‘hocus pocus’. De kinderen mogen verkleed komen in het thema en graag 
een lege beker en broodtrommel meenemen. Lunch wordt door school verzorgd. We zullen er een mooie feestdag 
van maken!  
 
Kamp groep 8 
Woensdag 26 t/m vrijdag 28 mei gaat groep 8 op kamp naar Hierden. We wensen hen heel veel plezier met elkaar 
deze dagen. Groep 8 is te volgen op het speciale kampblog wat u kunt vinden via de website. 
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Nieuws uit de kerk | Eerste Communie 
Zondag 13 juni om 11 uur  is het zover; dan doen Fien, Lars, Olivier, Amelia, Paskal, Marika, Rutger, Kayleigh, 
Natasja, Sophie, Tiyenna, Nadia, Manuela en Soraya hun Eerste Communie! Het thema van deze viering is groeien 
en bloeien. We wensen de Communicanten een mooie dag toe. Helaas kunnen we geen extra gasten in de kerk 
ontvangen, maar deze feestelijke viering is ook te volgen via de live stream. Heeft u hier interesse in, mailt u dan 
naar stjangeboortesecretariaat@live.nl 

 

De volgende partners hebben onze sportdag mede 
mogelijk gemaakt: 
 
 
 
 


