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Beste ouders/verzorgers,
Vorig jaar hoopten we aan het eind van het schooljaar na de zomervakantie een ‘normaal’ jaar te krijgen. Ik wil deze
hoop graag herhalen. We hebben een schooljaar gehad waar we samen met jullie het beste voor onze kinderen
hebben willen bereiken. We zijn hier goed in geslaagd. Het was een pittig jaar voor u met wellicht zorgen over
gezondheid, naasten, werk of inkomen. Hier kwam de zorg voor het thuisonderwijs bij. In dit jaar is maar weer
gebleken hoe belangrijk de samenwerking tussen ouders en leerkrachten is.
Ik ben trots op het Antoniusteam hoe zij dit jaar hebben gewerkt. Soms in lastige omstandigheden, in onzekerheid,
thuis met hun eigen kinderen. Het was niet altijd makkelijk. Een aantal collega’s gaat de school na veel jaren
verlaten. Vrijdag nemen we met elkaar afscheid van elkaar en kijken we terug op een geweldige tijd. Trots ben ik
ook dat we in de tijd van lerarentekorten 13 nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen in ons team. Nu eerst een
vakantie. Ik hoop dat u kunt genieten van mooie dagen en van fijn gezelschap om u heen.
Vriendelijke groet,
Eric
Teamnieuws
Na de komst van een elftal nieuwe leerkrachten hebben we nog twee spelers aan ons team toegevoegd. Juf Romy
Meijer en juf Iris Kooistra zullen we vanaf volgend schooljaar verwelkomen bij het A-team. Juf Romy gaat 5 dagen
werken, juf Iris 3 dagen. Deze ervaren leerkrachten gaan helpen, vervangen en ondersteunen. We wensen hen veel
plezier op de Antoniusschool.
Donderdag 8 juli is het de laatste werkdag van meester André. Na 23 jaar gewerkt te hebben op de Antoniusschool
gaat hij met welverdiend pensioen en gaat hij genieten van zijn vrije tijd en hobby’s. Samen met de kinderen zullen
we afscheid van hem nemen op donderdag.
Coronamaatregelen
Gezien het lage aantal besmettingen kunnen we de coronamaatregelen wat meer gaan loslaten na de
zomervakantie. We blijven vanzelfsprekend voorzichtig. We wassen regelmatig onze handen en houden anderhalve
meter afstand. Op het plein mag weer door elkaar gespeeld worden. Mondkapjes hoeven er niet meer gedragen te
worden in de school. We zullen ons blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM. Mochten hier wijzigingen in
komen dan berichten wij u in de laatste vakantieweek in een aparte Corona brief.
Terugblik Algemene Ouderavond - Ouderbijdrage
De Algemene Ouderavond heeft u dit jaar weer online kunnen volgen. De video is terug te kijken op onze website.
We blikten terug op het afgelopen jaar en keken vooruit naar het komende jaar. Ook maakten we de formatie
bekend. De financiële cijfers zijn terug te vinden op de pagina van de ouderraad.
De Ouderraad heeft besloten om volgend jaar de algemene ouderbijdrage van 16 euro per kind niet te innen. Zo
worden de reserves die zijn gegroeid door het niet doorgaan van bepaalde evenementen weer kleiner. Er komt wel
een bijdrage voor het schoolreisje en het kamp en de afscheidsavond voor groep 8.
De Ouderraad zoekt nog nieuwe leden. Voor de diversiteit worden mannen extra aangemoedigd om zich aan te
melden via jannie@kpnplanet.nl
Rapport
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Vandaag zijn de rapporten meegegeven naar huis. U mag dit rapport na de zomervakantie bij de nieuwe
groepsleerkracht inleveren.
Citotoetsen
Ook bij het laatste rapport van uw kind zijn de invloeden van de lockdown door Corona merkbaar. Door de lockdown
zijn de M toetsen van Cito later afgenomen. De periode tussen de M en E toetsen is hierdoor wat korter dan
gebruikelijk. Mogelijk is hierdoor de groei van uw kind op Cito in deze periode iets minder dan u verwacht zou
hebben. De Citotoetsen tellen net als bij het vorige rapport niet mee in het rapportcijfer.
Centrale Eindtoets
Groep 8 heeft de uitslag van de centrale eindtoets primair onderwijs. Gemiddeld scoort de Antoniusschool 535,8.
Het landelijk gemiddelde is 534,5.
Jaarrooster, gymrooster, lokaalindeling
Op de digitale algemene ouderavond zijn bovenstaande documenten gepresenteerd. U vindt ze online op onze
website. Als bijlage is het Jaarrooster toegevoegd. Binnenkort wordt het nieuwe jaarrooster ook in de digitale
agenda gezet zodat het (indien u bent geabonneerd) gelijk in uw telefoon komt te staan. Om het Jaarrooster te
importeren in uw agenda op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet kunt u deze iCal link gebruiken:
https://calendar.google.com/calendar/ical/antonius8b%40gmail.com/public/basic.ics

Vacature voor de Raad van Toezicht
Hebt u visie voor onderwijs en kwaliteit, voelt u zich betrokken bij het katholiek onderwijs en bent u beschikbaar
voor een functie als toezichthouder? Stichting Katholiek Onderwijs te Aalsmeer (SKOA) is op zoek naar een lid
voor de Raad van Toezicht dat door de GMR zal worden voorgedragen aan de Raad van Toezicht. Heeft u
interesse of wilt u de vacature zien, klik dan hier.
Musicalfilm groep 8
Vanavond is de afscheidsavond. In kleine groepjes gaat groep 8 met hun ouders de eigen musicalfilm bekijken.
Daarna is er voor ouders een drankje buiten op het schoolplein. Voor groep 8 is er feest in de speelzaal. We wensen
iedereen veel plezier!

Nieuwsgierig naar de film? Ook dit jaar wordt de film uitgezonden op Radio Aalsmeer TV!
Op vrijdag 9 juli om 16:00 uur kunt u via Caiway kanaal 12 of via de website
www.radioaalsmeer.nl kijken naar de afscheidsfilm van groep 8.

Vossenjacht
Woensdag 7 juli is de jaarlijkse Vossenjacht in de wijk De Rietlanden. De kinderen gaan eerst gewoon naar de
klassen. Groep 8 begeleidt groep 3 en Groep 7 begeleidt groep 4. De kinderen van 1/2 worden door ouders begeleid
en de groepen 5 en 6 lopen zelf door de wijk. Het is altijd een zeer gezellig evenement en dit keer zal dat vast ook
zo zijn.
Aftellen
Vrijdag 9 juli tellen we even voor twaalven af naar de zomervakantie. Dit doen wij met elkaar op het schoolplein.
We staan niet alleen op ons eigen plein, maar ook op de pleinen bij de OBS en de Kiss and Ride. Het schoolplein
blijft dicht voor auto’s. Wij vragen aan u om niet te vroeg te komen en om lopend of op de fiets te komen. Mocht
u met de auto moeten komen, parkeer dan de auto bij het dorpshuis.
Wij vragen aan u om zelf ook aan de algemene richtlijn van anderhalve meter afstand te denken. Het bedanken van
de leerkracht is mogelijk, maar houd het kort, met afstand. Om zoveel mogelijk te kunnen spreiden hebben we
vakken ingedeeld. Volgt u de aanwijzingen van het personeel.
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De groepen 1,2 en 3 gaan na het aftellen weer naar binnen. Zij kunnen bij de eigen klassendeur worden opgehaald
na het signaal van meester Eric. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 blijven bij de leerkracht tot ze worden gehaald
of gaan zelf naar huis. Het is ook mogelijk om later te komen (na het aftellen). We houden de kleine kinderen bij
ons totdat u er bent.
Schooltijden en TSO | herhaling
Volgend schooljaar zullen we weer teruggaan naar de gewone schooltijden (08:30-12:00 en 13:00 tot 15:00, op
woensdag van 08:30-12:15, op vrijdag groep 1 t/m 4 tot 12:00 uur.) Dit betekent dat alle groepen weer op dezelfde
tijd starten en uit zijn en er weer TSO van Snoopy is. De kinderen die geen gebruik maken van de TSO kunnen weer
gewoon thuis eten. Groep 7 en 8 is ook weer gewoon tussen 12.00 uur en 13:00 vrij.
Website legen
In de zomervakantie worden de websites weer voorbereid voor het komende schooljaar. Als u nog foto’s wilt
bekijken of opslaan, dan moet u dit in ieder geval voor 1 augustus doen.
Boekenspaarplan
Lezen is leuk en belangrijk voor kinderen. Of er nou voorgelezen wordt, of dat kinderen zelf lezen. Daarom hebben
wij op de Antoniusschool het boekenspaarplan. Daar kunnen de kinderen door middel van sparen leuke boeken
kopen en er even in kijken. Om volgend jaar door te kunnen gaan met het boekenspaarplan zijn wij op zoek naar
ouders die op woensdagochtend zouden willen helpen bij het boekenspaarplan.
We zijn op zoek naar ongeveer 10 ouders die ons team willen versterken, 1 woensdagochtend per maand. Vaker
mag natuurlijk altijd. Ook zoeken we 3 ouders die groepshoofd zouden willen worden. Daaronder valt het bestellen
en ophalen van de boeken voor de kinderen en het storten van het geld bij de bank. Zonder hulp is er geen
boekenspaarplan en dat zou jammer zijn. Voor meer informatie of aanmelden als hulp in ons gezellige team, mail
naar:
boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com
Groetjes het boekenspaarplan team.
Nieuws uit de kerk | gezinsviering
Zondag 4 juli is de laatste gezinsviering met het kinderkoor van dit schooljaar. Het is tevens de slotviering van de
Eerste Communie. Het thema is ‘ Een mooi boeket om te delen’. De viering is om 11 uur, u kunt zich aanmelden om
de viering bij te wonen via de mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

Groep 8 heeft gevoetbald tegen de leerkrachten. Het was een spannende wedstrijd. Het werd 5-4 voor het Antoniusteam.
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