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Laatste zoeklicht 2015-2016
Op de laatste dag van juni verschijnt het laatste Zoeklicht. Het schooljaar heeft nog ruim 2 weken te gaan
en in die weken staat er nog e.e.a. op het programma. Denk daarbij aan de kennismaking voor de nieuwe
kleuters (01-07) en het kennismaken met de nieuwe groep/ leerkracht (07-07). Het 2e rapport verschijnt op
03-07, de speeltuindag staat geagendeerd op 08-07 en op 13-07 staat de ouderbedankactiviteit op het
programma. Verder wordt een aantal ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht
en staat de laatste week bol van schoolverlatersactiviteiten.
En traditiegetrouw eindigt het schooljaar de laatste schooldag (17-07) om 12.00 uur.
Dat is tevens het begin van de zomervakantie. Op 31 augustus wordt ieder weer op school verwacht.
Cao
Wellicht hebt u hier en daar geluiden opgevangen aangaande de nieuwe cao voor het onderwijs. Deze is
bedoeld om de werkdruk te verlagen. Een van de consequenties is dat een teamlid met een volledige baan
niet meer dan 40 uur per week mag werken, verdeeld over 5 gelijke dagen van 5 uur.
Dat is een hele omslag!! Teamleden in het basisonderwijs hebben immers het gevoel nooit klaar te zijn met
hun werk en werkweken met veel meer dan 40 uur zijn meer regel dan uitzondering.
Concreet betekent het dat onze professionals al hun tijd nodig hebben voor hun onderwijskundige taak.
Allerlei organisatorische zaken die niet direct met het onderwijs te maken hebben, kunnen we dus niet
meer zelf organiseren en coördineren. Denk bijvoorbeeld aan allerlei feesten die we vieren, het zorgen voor
bezetting van buitenschoolse activiteiten, schoolkamp en trektocht,………….. enz.
Toch vinden we het belangrijk dat de bedoelde activiteiten wel doorgaan. Daarom wordt er een (nog) groter
beroep gedaan op de bereidwilligheid van ouders/ verzorgers/………….
Deze groep betrokkenen moet een grotere rol gaan spelen bij deze klus. Samen moeten we proberen een
goede modus te vinden om dit probleem te tackelen. Hopelijk krijgen we voldoende ‘handen uit de mouwen’
om de activiteiten die het onderwijs iets extra’s geven te kunnen blijven organiseren met de teamleden als
contactpersonen. We hebben immer hetzelfde doel: Samen leren, Samen groeien!!
Verdeling van de leerlingen over de groepen
De terugloop van het leerlingenaantal hebben we dit schooljaar opgevangen middels het vormen van één
combinatiegroep. Het aantal leerlingen per leerjaar echter bepaalt de verdeling van de leerlingen over de
groepen. Voor het komend schooljaar is gekozen voor meerdere combinatiegroepen.
Een goede, uitgekiende overweging hoe de kinderen geplaatst gaan worden is dus aan de orde. Dit geldt
speciaal voor de leerlingen van de groepen 3 en 4. Die groepen worden immers gesplitst. Aan de hand van
onderwijsbehoeften wordt de plaatsing bepaald. Deze week wordt hieraan de laatste hand gelegd. Het
uitgangspunt is dat we uiterlijk a.s. dinsdag hierover kunnen communiceren.

Jeugdkunstproject van Misty Fields
Op 2 en 6 juli doen de leerlingen van groep 6 mee aan het jeugdkunstproject
van Misty Fields, op school. Onder begeleiding van kunstenares en beeldend
docent Marianne Mandigers gaat de klas met verschillende materialen een individueel kunstwerk maken. De 26 resultaten van de kinderen, vormen samen één
groot kunstwerk, dat tentoongesteld gaat worden in Heusden! We gaan dit samen
met de kinderen van groep 6, de school, Misty Fields en hopelijk ook met u openen
op donderdag 9 juli om 13.30 uur. Het kunstwerk is op het Vorstermansplein te zien
van 9 juli tot 31 augustus. Daarna wordt het verplaatst naar het festivalterrein van Misty Fields waar het
voor de bezoekers nog een keer te bewonderen is op 4, 5 en 6 september.
Gebruik Buitenterrein
Ons buitenterrein begint zo langzamerhand een plek te worden voor de Heusdense gemeenschap. Dat was
ook van meet af aan de bedoeling.
De laatste tijd ondervinden we nogal eens overlast van jongeren die ’s avonds op het terrein rond hangen
en spullen achter laten die eigenlijk in de prullenbak thuis horen.
Het gegeven dat het terrein regelmatig door volwassenen wordt bezocht en geïnspecteerd leidt vooralsnog
niet tot het gewenste effect
Samen met de dorpsondersteuner van de gemeente (Mevr. Mayke Peeters) zoeken we naar een passende
oplossing. De intentie blijft om het terrein, ook buiten school- en kinderopvangtijden, beschikbaar te houden
voor de jeugd van Heusden. Of dat op de langere termijn waargemaakt kan worden……………
Info betreffende groep 1 komend schooljaar
Komend schooljaar starten we sinds lange tijd met een homogene groep 1. Deze groep groeit van relatief
klein in het begin van het schooljaar naar relatief groot aan het einde van het schooljaar. Zoals u van ons
gewend bent, is er goed over nagedacht hoe we alle leerlingen goed in hun onderwijsbehoeften kunnen
voorzien. Daartoe wordt een aantal maatregelen genomen. Deze worden uitgebreid besproken tijdens de
info- avond op 15 september. Willy en Francé hebben ver gevorderde ideeën m.b.t. de aanpak. Tijdens
genoemde info-avond willen ze die met u delen, vragen beantwoorden en evt. (een) evaluatiemoment(en)
afspreken. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers met urgente vragen en opmerkingen ook nu al bij een van
de genoemde leerkrachten terecht.
Spaarlezen zomer 2015
Lees en spaar voor leuke kindervoorstelling! Moet je er
niet aan denken dat de zomer straks voorbij is? Niet
getreurd, het is zo weer herfstvakantie! Denk even aan
vallende bladeren, regen en wind… Dan is de
bibliotheek toch een geweldige plek om een
spetterende kindervoorstelling mee te maken. De
voorstelling is geschikt voor alle kinderen in de
basisschoolleeftijd, maar óók erg leuk voor ouders en
opa’s en oma’s. In het kader van de Kinderboekenweek
hebben we een kindervoorstelling geregeld over het
thema: techniek.
Hoe spaar je voor een gratis kaartje?
Leen vanaf woensdag 1 juli tot en met zaterdag 29 augustus 3 keer dvd’s, boeken, tijdschriften en/of
cd’s bij jouw bibliotheek en je krijgt bij ieder bezoek een sticker op je spaarkaart.
De actie is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je volle spaarkaart kun je vanaf maandag 31 augustus
tot en met zaterdag 19 september in de bibliotheek inruilen voor een kaartje dat toegang geeft voor
één van de vier kindervoorstellingen op woensdag 28 of donderdag 29 oktober in Deurne, Asten,
Someren of Helmond. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus op=op.
In augustus maken we op onze website bekend hoe laat en waar precies de kindervoorstellingen in
onze bibliotheken gegeven zullen worden.
Wil je een ouder iemand meenemen, dan kun je tegelijk bij het inleveren van je volle spaarkaart een
kaartje kopen voor de andere persoon voor maar €3,- Een mooie actie toch?
Wanneer: vanaf 1 juli t/m 29 augustus in alle 4 de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek HelmondPeel.

Goed nieuws van de Bibliotheek op School!

Lezen in de vakantie is leuk èn slim!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna
niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek.
Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app
bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf nu te downloaden op tablet of mobiel. De
app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store

Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen op vakantie?
Er staan leuke e-books voor je klaar in de VakantieBieb!
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (e-books) op een tablet of smartphone met de VakantieBieb-app.
Probeer het eens uit! Je kunt ook meedoen met onze winactie. Download de app en maak kans op een
iPad mini! De app is nu te downloaden! Je kunt je vader of moeder vragen of zij je hierbij willen helpen.
Voor meer informatie http://www.vakantiebieb.nl/
9 Jaar op de basisschool in Heusden
Toen de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Prodas met in april 2006 vroeg of
ik de overstap van Someren naar Heusden wilde maken, was ik (bijna) direct enthousiast. Er lag een mooie
klus (uitdaging) te wachten en met veel plezier startte ik op 1 augustus 2006 als directeur op BS. St.
Antonius. Een school van aardig formaat waar de handen uit de mouwen moesten. In die begintijd is veel
gebeurd. Nadat ‘mijn’ eerste inspectierapport in september 2006 veel aandachtspunten noemde, was dat
van 2010 al een stuk beter aan de maat en klonk dat van 2015 als een klok.
We hebben in die tijd een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Dat is ons samen gelukt met hard werken, veel
ontwikkeling en de handen ineen.
Het zou ons niet gelukt zijn als we niet de volledige medewerking hadden gehad van ouders/verzorgers en
van de leerlingen.
Een hele warme samenwerking heb ik ook ondervonden met peuterspeelzaal Pinkeltje en Kinderopvang
Korein. Want het is niet dat prachtige gebouw maar vooral de samenwerking tussen de partners dat
uiteindelijk tot succes gaat leiden.
De samenwerking tussen deze geledingen hebben de afgelopen 9 jaar tot prettige, leerzame en
inspirerende jaren gemaakt. Daarvoor allemaal hartelijk dank!!
Ik zal de sfeer, de inzet en de betrokkenheid van ouders mijn verdere loopbaan vooraan in mijn gedachten
houden en er hopelijk de steun en inspiratie uit halen die broodnodig is om in deze lastige tijd (denk aan
cao, bezuinigingen en terugloop van leerlingen) voortvarend te werk te kunnen gaan.
De komende jaren ben ik directeur op BS. St. Lambertus aan het Zonnehof in Asten. Ook daar wacht me
een mooie uitdaging. Hopelijk krijg ik daar na verloop van tijd hetzelfde gevoel als hier dat gekenmerkt
wordt door vertrouwen, betrokkenheid en enthousiasme.
Tot slot wens ik het team van BBS. Antonius een voortzetting van de huidige ontwikkelingen toe met veel
werkplezier.
Voor ouders/ verzorgers hoop ik dat het partnerschap tussen school en thuis verder wordt bevorderd zodat
de kinderen zich in alle veiligheid verder kunnen ontwikkelen.
Onze leerlingen wens ik allemaal een goede toekomst toe met een stevige basis op BBS. Antonius en mijn
opvolger(s) wens ik veel werkplezier en een goede, professionele tijd op BBS. Antonius.
Allemaal, veel SUCCES en HARTELIJK DANK!!
Maarten Theijs
Fijne vakantie
De zomervakantie staat voor de deur!! Na een lange schoolperiode is ieder aan vakantie toe. Graag
wensen we u allen een hele fijne vakantie toe en hopen alle leerlingen op 31 augustus weer in
goede gezondheid op school te ontmoeten.

