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Beste ouders en kinderen, 
 
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. De groepen zijn inmiddels allemaal fijn gestart. Afgelopen vrijdag 
startte het team van de Antoniusschool gezamenlijk in The Beach. We gaan er met elkaar een mooi jaar van 
maken. 
 
Team Antonius  
 
Teamnieuws 
We zijn het schooljaar gestart met 13 nieuwe aanwinsten. Juf Maartje Gravendeel, juf Daniëlle Griffioen, meester 
Rinze de Vries, juf Patricia Veira, meester Stan van der Kroon, meester Mark Castelijn, juf Lichelle de Ree, juf 
Megan Moen, juf Liesbeth Bolhuis, Juf Romy Meijer, juf Iris Kooistra, meester Bart Hoving en meester Glenn 
Moeliker hebben heel veel zin in hun nieuwe uitdaging op onze school. Allemaal veel plezier op de Antoniusschool. 
De complete formatie is te lezen op onze website bij het kopje Team. 
Juf Nikita van Ispelen heeft een huis gevonden in Heerhugowaard. Helaas kan ze door de reistijd niet op de 
Antoniusschool blijven werken en gaat ze werken op een school in Zwaag. Wij hebben voor de vakantie juf Nikita 
al heel erg bedankt voor haar werk op de Antoniusschool.  
Juf Sharon Hoogkamer is bevallen van haar dochter Julie. Irene, de vrouw van meester Alexander is bevallen van 
hun zoon Mees en juf Jitte is bevallen van haar zoon Kayden. We wensen hen allen veel geluk!  
 
Openingsviering 
Op donderdag 9 september is de openingsviering in de kerk. Wist u dat Antonius de beschermheilige is van de 
verloren voorwerpen? We openen dan het schooljaar met een viering met als thema: Elkaar terugvinden. Helaas 
is het nog niet mogelijk voor ouders om hierbij aanwezig te zijn.   
 
Informatieavond 
Maandag 20 september is de informatieavond. Er wordt dan in alle groepen een uitleg gegeven over het komende 
schooljaar. In groep 8 wordt ingegaan op de overstap naar het voortgezet onderwijs. We zijn bezig met het 
organiseren van deze avond. U ontvangt binnenkort meer informatie hierover. 
 
Schoolreis  
Dinsdag 28 september gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan spelen in de 
Linnaeushof. De groepen 3 en 4 gaan naar Avifauna (nu wel) en de groepen 5, 6 en 7 mogen naar pretpark 
Drievliet. In onderstaand schema staan de tijden van aanwezig zijn. Groep 1-2 verzamelt op het parkeerterrein bij 
de tennisvereniging. De groepen 3 t/m 8 verzamelen bij RKDES en VZOD op sportpark Calslagen. Kom zo veel 
mogelijk met de fiets of lopend.  

 Locatie  Aanwezig op het sportpark Vertrek van de bus Aankomst terug bij 
sportpark 

Groep 1-2 Linnaeushof 09.15 uur (tennis) 09.30 uur 15.00 uur 

Groep 3-4 Avifauna 08.45 uur (voetbal) 09.00 uur 15.15 uur 

Groep 5-6-7 Drievliet 09.00 uur (voetbal) 09.15 uur 15.30 uur 
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Studiemomenten team 
Op vrijdag 1 oktober heeft het hele team de jaarlijkse bestuursdag die wordt georganiseerd door onze stichting 
Katholiek Onderwijs Aalsmeer. De kinderen van groep 5 t/m 8  zijn op vrijdag 1 oktober ’s middags vrij. Maandag 
4 oktober hebben alle leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. De leerkrachten krijgen verdere 
scholing over instructie. Alle vrije dagen staan op het jaarrooster.  
 

 
De Antoniusschool zet in op lezen 
Dit jaar zet de Antoniusschool extra in op plezier in lezen. Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen. Niet alleen is het handig om snel te kunnen lezen, maar lezen zorgt ook voor een hoge woordenschat, 
inlevingsvermogen en het opdoen van kennis. Voor de vakantie zijn de oude boeken uit de kasten gehaald. In de 
vakantie zijn de groepen 5 en 6 voorzien van nieuwe boeken en boekenkasten. De leerkrachten zijn naar het 
Boekhuis gegaan en hebben met hulp van de Bibliotheek de nieuwste, beste en leukste boeken gekocht. Er zijn 
niet alleen boeken met een verhaal aangeschaft, maar ook informatieve boeken, geschiedenisboeken, 
stripboeken, poëzie, voetbalboeken en nog veel meer. Er is voor iedereen wel wat! De nieuwe boekenkasten zijn 
gemaakt door onze conciërge Wendy. Er zijn zelfs bankjes en krukjes gemaakt om fijn op te kunnen lezen.  
 
Vandaag is de bibliotheek van groep 6 feestelijk geopend. De kinderen waren er erg blij mee. Later in het jaar 
krijgen ook de groepen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 een vernieuwde boekenkast. Met dank aan onze enthousiaste taal/lees 
commissie! 
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Quarantaine 
Helaas hebben we nog steeds te maken met maatregelen omtrent het coronavirus. Op andere scholen om ons 
heen zijn al klassen in quarantaine. De regels voor quarantaine zijn deze zomer namelijk niet veranderd. We hopen 
dat we de kinderen zo veel mogelijk kunnen ontvangen op school.  
 
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.  

 Informatieve boeken, boeken voor makkelijk lezen en boeken voor kinderen met dyslexie: Het is er allemaal! 



 

Nieuwsbrief  www.rkantonius.nl 
2021-2022  antonius@rkantonius.nl | 0297-322819 

Jacqueline en Remco: bedankt 
Net voor de zomer hebben we afscheid genomen van Jacqueline Kruse en Remco Verveen. Zij hebben 10 jaar in 
het bestuur van de SKOA (onze stichting) gezeten. Eerst als uitvoerend bestuurder en later in de Raad van Toezicht. 
Wij willen ook hier Jacqueline en Remco onwijs bedanken voor hun inzet en al hun werk voor de stichting! 
 
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 starten we weer met het Boekenspaarplan. De kinderen mogen dan weer hun geld 
hiervoor meenemen om voor leuke boeken te sparen. Mocht u willen starten met het sparen van boeken, dan 
kunt u uw kind aanmelden via boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com Wilt u een keer per maand helpen? 
Dan kunt u ook dit adres mailen.  
 
Word abonnee! 
U kunt zich abonneren op de 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.  
 
Meubilair – Opruiming! 
Bij het opruimen van de school zijn er wat spullen over. Zo hebben we krukken, tafels, stoelen en ander 
(speel)materiaal dat nu geen bestemming heeft. Morgen (vrijdag 27 augustus) staat dit vanaf 11:30 bij de 
hoofdingang uitgestald. Heeft u interesse, dan kunt u dit gratis meenemen. Mocht u verder nog een organisatie 
weten die baat heeft bij grotere aantallen schoolmeubilair, dan horen wij dit graag snel via 
antonius@rkantonius.nl . Vorig jaar is een partij naar Paramaribo verhuisd.  
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