Nummer

7
Agenda
18 jun Vaderdag
20 jun 07.30 uur
Engelse les VO gr 8
23 jun 07.30 uur
Engelse les VO gr 8
26 jun 20.00 uur
Bestuur
27 jun 07.30 uur
Engelse les VO gr 8
27 jun Prikactie alle
kinderen het eerste
uur vrij
28 jun Kinderconcert
Caprera groep 6/7
30 jun Kijkles judo
4 jul 19.00 uur MRvergadering
4 jul Groep 1 bezoek
kinderboerderij
5 jul Luizen controle
6 jul Groep 3 bezoek
kinderboerderij
27 jun Groep 4
bezoek kinderboerderij
13 jul Afscheidsavond
leerlingen groep 8
14 jul Eindejaar borrel
21 jul t/m 3 sept
Zomervakantie

Van het team
Juni is een drukke maand op school, want dan worden in alle groepen de
CITO-toetsen afgenomen. Het is belangrijk dat we naast de
methodetoetsen ook met methode- onafhankelijke toetsen de ontwikkeling
van ieder kind meten. We gebruiken deze resultaten ook om ons onderwijs
te evalueren: wat gaat goed en wat kan nog beter?
Op dit moment werken we met het team ook aan een aantal andere
speerpunten:
 Beter spellingsonderwijs: het geven van eenduidige instructie en het
uitzoeken van een nieuwe spelling/taal methode
 Werken met levelwerk: kinderen die meer aankunnen uitdagende
pluswerk geven
 Digitaliseren: via verschillende digitale platvormen kinderen meer
digitaal de (reken)stof laten verwerken.
 Tenslotte volgen veel leerkrachten individuele opleidingen en
trainingen.
Het zijn dus niet alleen de kinderen die leren op school: op elk niveau wordt
iedere dag geleerd. Op die manier blijven we in ontwikkeling.
PO in Actie
Op dinsdag 27 juni gaan honderden basisscholen in het land een uur later
beginnen om zodoende de landelijke aandacht te vestigen op het tekort aan
leerkrachten dat dreigt uit te groeien tot een tekort van ongekende
proporties. U weet dat wij nu al grote moeite hebben met het vinden van
vervangers wanneer er een leerkracht ziek is. Alle vakbonden
onderschrijven deze prikactie en ook onze school doet aan deze actie mee.
Dus: op dinsdag 27 juni begint de school voor de kinderen om 09.30 uur.
De leerkrachten zullen deze tijd gebruiken om o.a. een overdracht te doen
naar de nieuwe groep. Ook de Engelse les voor groep 8 zal deze dag
vervallen, u hoort nog wanneer deze ingehaald zal worden. Wij hopen dat u
onze actie steunt en de petitie tekent op https://www.poinactie.nl/ouders/ .
Deze petitie gaat een grote rol spelen bij de actie op 27 juni.
Nieuwe leerlingen in groep 1/2
Wij verwelkomen deze maanden Eloise, Syl, Gijs, Livia, Billy, Florentijn,
Joris, Roos, Marlijn, Isabel, Olivier, Arthur, Stijn, Milena Victoria en Izabel.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op onze school!

Op tijd op school
Zo tegen de zomervakantie merken we dat de kinderen later naar bed gaan
en dat het steeds moeilijker om uit bed te komen. Dit zien wij ook terug in
het aantal kinderen en ouders dat te laat aankomt. De bel van de school
Redactie nieuwsbrief:
gaat om 08.25 uur en alle kinderen gaan dan met de leerkracht naar
directie@antoniusschool.com
binnen. Wij snappen dat het soms moeilijk is maar probeert u alstublieft op
tijd te komen.
De kinderen uit de groepen 1-2 kunnen vanaf 08.20 uur gebracht worden.

Deze groepen starten om 8.30 uur. Het zou fijn zijn als alle ouders ook voor
deze tijd de school hebben verlaten. Voor de leerkrachten is het een
vervelende taak om iedere dag weer ouders hierop te moeten aanspreken.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een enkele keer te laat bent. Laat
dan u kind de klas binnen gaan zonder de kinderen en/ of leerkracht te
storen.
Alvast bedankt namens alle leerkrachten.

Ouderportaal Basis online
Wij versturen op school regelmatig berichten/e-mails
vanuit Digiduif. We gaan binnenkort over op een ander
communicatiesysteem en nemen dan ook afscheid van
Digiduif.
Voor de digitale communicatie gaan we gebruik maken
van het Ouderportaal van Basis online. We plaatsen in
het ouderportaal brieven, weekagenda’s en
nieuwsbrieven en u ontvangt een melding als er
informatie voor u is. Er zijn nog veel meer
mogelijkheden, daar hoort u later meer over.
U kunt het Ouderportaal openen op de computer, tablet
en smartphone. Het is erg belangrijk dat beide ouders
zich registreren/ aanmelden.
We versturen volgende week een token (code). U kunt u zich dan binnen
twee weken aanmelden bij het ouderportaal. U ontvangt voor elk kind een
aparte token.
We gaan vanaf 1 juli 2017 werken met het Ouderportaal van Basis online.
Daarvoor willen wij graag dat alle ouders zich aanmelden. Als u zich niet
heeft aangemeld, mist u na 1 juli wellicht belangrijke informatie. Als u hulp
nodig heeft met het aanmaken van een account, neem uw token mee naar
school, dan helpen wij u op de administratie graag.
Afscheid Mr Luigi
Eind juni nemen we afscheid van mr. Luigi als conciërge. Na zijn
hoofdoperatie is het voor hem beter om te werken op een plek met meer
structuur. Wij wensen hem veel succes toe op zijn nieuwe werkplek.
Fidget spinner oftewel friemeldraaier!
Er is weer een nieuwe rage, de fidget spinner of friemeldraaier heeft zijn
intrede gedaan. Voor de school is iedere rage weer anticiperen op hoe ermee
om te gaan. In alle groepen is de volgende afspraak gemaakt. De spinner
mag niet voor afleiding in de lessen zorgen. Dit betekent dat deze niet
zichtbaar mag zijn in de klas. In iedere groep zijn hier afspraken met de
leerlingen overgemaakt.
Wanneer de spinner toch zichtbaar is/ermee gespeeld wordt dan wordt deze
afgenomen door de leerkracht. De spinner mag wel mee naar buiten
genomen worden om er daar mee te spelen.

Hemel en Aarde
Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan dit voorjaar over
het onderwerp Groei. Het is een onderwerp dat in ieder geval mooi bij de
lente past. Maar daar gaan de lessen niet alleen over. Het gaat ook over hoe
het is om groter te worden, steeds meer te kunnen. En over de vraag waar
wil je in groeien, goed in worden?
In veel tradities zijn er overgangsrituelen. Het vormsel uit de katholieke
traditie is daar een voorbeeld van. In de lessen besteden we ook aandacht
aan rituelen uit het Hindoeïsme en aan een indiaans ritueel. In die rituelen
wordt er op een symbolische manier bij stil gestaan dat kinderen groter zijn
gegroeid. Ze komen in een nieuwe levensfase terecht, van klein kind naar
jongere, naar jongvolwassene. Ze houden zich met andere dingen bezig, er
worden andere dingen van hen verwacht en ze worden bij andere dingen
betrokken. Ineens moet je meehelpen in huis met klusjes, vind je
Engelstalige liedjes wel leuk en laat je je oude speelgoed liggen. In de lessen
worden de kinderen zich van deze overgangen bewust.
Het gaat vanzelf, maar eigenlijk is het helemaal niet gewoon dat alles wat
leeft ook groeit. Het is eigenlijk een heel wonderlijk gegeven. Mensen,
dieren, planten: alles wat leeft groeit en ontwikkelt zich. Met de kinderen
luisteren we naar verhalen waarin iets van het geheim van groeien voelbaar
wordt.
Als je dan groeit, en steeds meer kunt, wat ga je dan met al die uit de
kluiten gegroeide kracht doen? Stel dat je een beetje talent hebt voor
muziek, sport, gamen of wiskunde. Dan loont het de moeite om te trainen en
te oefenen. Dan groei je, word je er goed in en misschien kun je tot de beste
gaan behoren. Of zelfs de beste worden. Dat wil je. Voor bijna iedereen is
dat zo logisch als wat. Toch zijn er wel wat vragen over te stellen. Waarom is
het belangrijk om de beste te zijn? Wat motiveert je om ergens goed in te
worden? Gaat het om je talent of gaat het ook om waar je je voor inzet?
Waar wil je je talent voor inzetten?
In de lessen komen deze onderwerpen aan de orde, op een manier die voor
kinderen te behappen is. In de midden- en bovenbouw denken ze na over
een bekend verhaal. Een vader vertelt dat er twee wolven in iedereen
wonen, een goede en een slechte. Als het kind vraagt welke wolf wint, zegt
de vader: degene die je voedt.

Van het Bestuur
2x vacature bestuur Antoniusschool
De Antoniusschool is een kleine samenleving op zich: een maatschappij in
het klein, waarin wij kinderen waarden en normen meegeven en hen leren
functioneren als verantwoordelijke, maatschappelijk betrokken en
zelfstandige personen.
Het bestuur van de Antoniusschool bestaat uit betrokken, enthousiaste
ouders die graag hun steentje bij willen dragen aan het goed laten draaien
van de school zodat alle kinderen hier kunnen groeien, leren en bloeien.

Het bestuur van de Antoniusschool heeft als taak toezicht te houden op de
uitvoering van het beleid door de directie van de school. Het bestuur ziet toe
of en hoe de directie de onderwijskundige, maatschappelijke en financieeleconomische doelstellingen realiseert.
De jaren die uw kind op de Antoniusschool zit bestaan uit ongeveer 7520
uren waarin u uw kind toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten. Dat is
een belangrijk deel van het kinderleven, maar ook voor u, die dit van dichtbij
meemaakt en begeleidt!
Het bestuur zoekt per nieuwe schooljaar (sep 2017)
twee nieuwe bestuursleden
Het bestuur bestaat uit vijf leden, met verschillende achtergronden qua
werkomgeving en ervaring. In verband met de aflopende termijn van twee
huidige bestuursleden zoeken wij twee gemotiveerde ouders ter versterking
van ons bestuur.
-------------------------------------------------------Vacature Personeel en Organisatie (P&O)





Kennis van personeelsaangelegenheden;
De bereidheid om zich te verdiepen in de HR-aspecten van het
basisonderwijs;
Invulling geven aan de rol van werkgever
Een helikopterview kunnen hebben en positief-kritische opstelling
waar nodig
--------------------------------------------------------

Vacature Kwaliteit en Onderwijs




Affiniteit hebben met onderwijs en onderwijsontwikkeling volgen van
het externe toezicht (inspectie en basiskwaliteit);
Betrokken zijn bij naleven idealen en strategische keuzes directie
(CITO, BSO, leermethodes)
Een helikopterview kunnen hebben en positief-kritische opstelling
waar nodig
--------------------------------------------------------

Wil je je inzetten voor je kind en de school en dan op een meer bestuurlijke
manier, en natuurlijk ook de gezelligheid ervaren van ons bestuur, dan
nodigen wij je van harte uit je belangstelling kenbaar te maken.
Mocht je nadere informatie wensen alvorens te reageren, dan kun je contact
opnemen met Ines Schornagel (voorzitter) te bereiken per mail via
ischornagel@xs4all.nl, of op telefoonnummer 06-17340099.
Kandidaat stellen voor een van de vacatures kan door een email te sturen
naar ischornagel@xs4all.nl of directie@antoniusschool.com.
De volledige profielschets intern toezichthouders kan uiteraard worden
opgestuurd.

Vakantierooster 2017-2018 (herhaling)
De school en de regio volgen zoveel mogelijk de landelijke adviesdata
voor vakanties.
Stem uw vakantieplannen af op de schoolvakanties. Helaas kan geen
extra schoolverlof worden verleend voor eerder vertrekkende vliegtuigen,
eerder te huren accommodaties of fileontwijkend gedrag.
De regels van de leerplicht vindt u in de schoolgids.
Vakanties 2017-2018:
Herfstvakantie
Vrijdag voor de
kerstvakantie
Kerstvakantie
Dag voor
voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie incl.
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Vrijdag voor de
zomervakantie
Zomervakantie

za
vr

21-10-17
22-12-17

t/m

zo

29-10-17
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23-12-17
23-02-18

t/m
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07-01-18
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24-02-18
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27-04-18
28-04-18

t/m
t/m

zo 04-03-18
ma 02-04-18
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13-05-18

ma
vr

21-05-18
20-07-18
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21-07-18

t/m

zo

02-09-18

Let op:
De kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de zomervakantie beginnen op de de
donderdag ervoor om 14.45 uur.
Er zijn dit schooljaar 2 studiedagen en wel op vrijdag 30 maart (Goede vrijdag)
en vrijdag 22 juni 2018. De kinderen zijn deze twee dagen vrij.
Van de Ouderraad
Ouderenquête – graag invullen voor 23 juni 2017
De ouderraad heeft een ouderenquête opgestuurd. De ouderraad wil graag
de mening en ideeën van de ouders horen over OR activiteiten en
evenementen en over de wijze waarop de OR haar rol vervult. Dit is
belangrijke input voor het OR plan voor 2017-2018. Wij stellen het op prijs
als u de enquête voor vrijdag 23 juni 2017 zou kunnen invullen.

Gezocht: Enthousiaste Ouders voor in de ouderraad!
De ouderraad (OR) biedt ondersteuning bij allerlei activiteiten op school en
als doel heeft om de betrokkenheid van de ouders te versterken die onze
school nu juist zo leuk en gezellig maakt. De ouderraad organiseert de
activiteiten op school voor kinderen en ouders, zoals de Sinterklaas
versiering, Kerst, Antonius Got Talent, Lentedag, Eindejaarsborrel enz, en
begeleidt de klassenouders, luizencontrole en ontplooit initiatieven in
aanvulling op het schoolprogramma voor kinderen en ouders.
De ouderraad bestaat uit 14 ouders die 3 jaar zitting hebben. Uw interesse
kunt u kenbaar maken aan de voorzitter, Corinne Wenckebach (moeder van
Keira, groep 4 en Bella, groep 1B) of via ouderraad@antoniusschool.com.

Aankomende ouderraad evenementen
Eindejaarsborrel
Zoals elk jaar sluiten we ook dit schooljaar af met een Eindejaarsborrel voor
alle medewerkers en ouders. Deze jubileum-editie op VRIJDAG 14 JULI mag
u zeker niet missen. Het thema van dit jaar is ‘Sparkling White’! De avond
start om 19.30 met een welkomstdrankje en daarna kan iedereen
aanschuiven voor een heerlijke BBQ verzorgd door slagerij Bood. Na het eten
verplaatst het feest zich naar de DJ in de gymzaal en is iedereen welkom op
de dansvloer. Via de Digiduif heeft u de uitnodiging inmiddels ontvangen.
Informatie over het aanmelden kunt u daarin vinden of op de posters die
hangen op school. We kijken ernaar uit en hopen op een jubileum-opkomst!
Terugblik & Nieuwtjes
Schoolfotograaf
Op 15 mei was de Schoolfotograaf de hele dag op school aanwezig. In de
ochtend mocht elke leerling zittend en/of liggend op de foto en werden de
groepsfoto’s gemaakt. Dit jaar kon dat gelukkig weer buiten op het
schoolplein onder de mooie kastanjeboom. In de middag mochten alle
broertjes en zusjes samen op de foto. We hopen dat iedereen blij is met het
resultaat!
Avond4daagse
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren heeft de Antoniusschool
meegedaan aan de avond4daagse in de waterleidingduinen. In totaal hebben
88 kinderen en 54 begeleiders meegelopen. De eerste avond werd helaas
afgelast in verband met de weerwaarschuwing, maar de andere avonden was
het prima weer en kon er heerlijk gewandeld worden. Aan het eind van
iedere wandeling was er iets lekkers, een zakje chips, een appel of een ijsje.
De laatste dag werden we feestelijk ingehaald met de feesttoeters en kregen
de kinderen een welverdiende medaille. Hierbij een foto-impressie:

Lentedag
De lentedag is gepland voor zondag, 24 Sept 2017. We denken aan
speurtochten, fietsentochten, prijzen en ijsjes. Meer informatie volgt.
Fietspad Zuidkant Zandvoorterweg, tussen Zonnebloemlaan en
Teding van Berkhoutlaan: hulp gevraagd.
De gemeente Bloemendaal heeft begin dit jaar aan de Fietsersbond gemeld
een ontwerp uit te willen werken voor het omvormen van dit fietspad tot een
twee-richtingen fietspad. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat in
het ontwerp rekening moet worden gehouden met de veiligheid van de Tsplitsing Zonnebloemlaan/Zandvoortselaan en met de bewoners met uitritten
aan de Zandvoortselaan.
De OR en de school vinden het van belang dat de uitvoering van dit project
door de gemeente niet (nog langer dan de 15 jaar dat de school er al mee
bezig is) wordt uitgesteld. Daarom vraagt de OR aan ouders en kinderen die
te maken krijgen met gevaarlijke situaties op dit stukje fietspad, de OR
hierover te informeren. Elke keer dat er iets gebeurt of iets wordt gezien dat
gevaarlijk is. De OR wil het aantal klachten bijhouden en deze gebruiken om
de gemeente te overtuigen van de noodzaak om iets te doen aan de huidige
gevaarlijke verkeerssituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via ouderraad@antoniusschool.com
Contact met de Ouderraad
Vragen of feedback over bijvoorbeeld een van de activiteiten? Zoek contact
met één van de OR leden of stuur een email naar :
ouderraad@antoniusschool.com

Wetenswaardigheden
Beste ouders, 8 juli aanstaande wordt er door Stichting Kieteman (zie
www.kieteman.com) in samenwerking met het EHBO bureau Haarlem een
cursus "levensreddend handelen bij baby's en kinderen" gegeven. In een
workshop van 3 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:
bewusteloosheid, wonden, verslikking en verstikking, vergiftiging,
verbranding en kleine ongevallen. Heel leerzaam voor jonge ouders. De
cursus vindt plaats van 13.30 tot 16.30 op de hockeyclub Roodwit
(Zwaluwenweg 11, Aerdenhout), daarna biedt de stichting je graag een
borrel aan. De kosten zijn € 50,-, in een aantal gevallen door de verzekeraar
vergoed. Schrijf je in via deze link www.ehbobureau.nl/kieteman en hopelijk
zien we je 8 juli!
GGDFlits
Nachtmerries
Iedereen heeft weleens een nachtmerrie, ook kinderen. Als dit af en toe
gebeurt, is daar mee te leven. Maar als nachtmerries regelmatig
terugkomen, kan dit heel beangstigend zijn. Lees in de bijlage van deze
nieuwsbrief meer over nachtmerries bij kinderen en wat je als ouder kunt
doen om je kind te helpen. Maakt u zich zorgen over de nachtmerries van uw
kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023
7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur.

De VakantieBieb komt er weer aan!
Blijven lezen in de zomervakantie is voor kinderen heel erg belangrijk. En de
bibliotheek komt vanaf 1 juni met een nieuwe editie van de vakantiebiebapp, vol met vol met mooie jeugdtitels. Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er iets
leuks te vinden. Via de VakantieBieb-app van de Bibliotheek kunt u gratis
een grote selectie kinder e-books downloaden.
Kijk voor meer informatie op: www.vakantiebieb.nl

