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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is weer begonnen! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de zomervakantie.
Gisteren hebben wij de kinderen welkom geheten en vandaag voelde het weer als “vanouds”. In
deze eerste nieuwsbrief willen wij u alvast informeren over een aantal belangrijke zaken.
De uitdagingen van het team
Vorige week donderdag hebben wij met het team al een studiedag gehad over de uitdagingen van
het nieuwe schooljaar. Onze grootste uitdaging gaat zijn om nog meer aan te sluiten bij de
behoeftes van onze leerlingen zodat hun motivatie en zelfstandigheid vergroot wordt. Wij willen
onze leerlingen meer leren samenwerken en zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen leren.
Dit zijn mooie woorden en wij beseffen ons dat dit een hele klus is! Dit betekent dus dat wij als
team (nog) meer gaan kijken naar wat de kinderen nodig hebben, met elkaar in gesprek zijn over
hoe wij dit binnen onze school gaan realiseren om zodoende meer inzicht te krijgen over wat nodig
is om dit in de klassen georganiseerd te krijgen. Een werkgroep gaat hierin het voortouw nemen. U
gaat hier de komende periode meer van horen.
Rest ons nog om u, net als uw kinderen, een heel fijn en uitdagend schooljaar toe te wensen!
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.nl. Mocht u vragen/opmerkingen hebben; loop gerust binnen, bel of mail en we maken
een afspraak. De deur staat (bijna) altijd voor u open en de koffie
staat klaar.
Met vriendelijke groeten,
Anja Jansen
Joost Martens
Nieuwe collega’s
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen onze nieuwe collega’s zich even aan u voorstellen.
Eind vorig schooljaar is al bekend geworden dat Maud Wevers onze nieuwe collega in groep 7 is.
Daarnaast is het zo dat Francé momenteel bezig is met haar re-integratietraject. Op dit moment is
zij 2 x 4 uur aanwezig op school in groep 1-2b. Tot het moment dat zij weer volledig hersteld is
worden haar taken in groep 1-2b overgenomen door Ank van de Kerkhof.
Wij wensen hen heel veel succes en plezier toe op onze school! Hieronder stellen zij zichzelf voor.
Mijn naam is Maud Wevers. Ik ben 24 jaar en sinds februari 2015 een
juffrouw die van uitdagingen houdt. Zodoende ben ik nu ook aan de slag
op de Antoniusschool. Hier ga ik namelijk samen met Leanne
deelnemen aan het project 'Vierslagleren'. Waarin ik de kans krijg om én
voor de klas te staan én mijzelf nog verder te ontwikkelen en deze
kennis te kunnen delen met de rest van het team. Op donderdag en
vrijdag sta ik in groep 7.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ank van de Kerkhof. Ik ben 48 jaar en woon met mijn
man en twee zonen in Deurne. Mijn hobby´s zijn wandelen,
fietsen, lezen en het opknappen/verven van meubelstukjes. Ik ben
in 1991 afgestudeerd en heb, na een jaar invalwerk gedaan te
hebben, in 1992 een parttime baan gekregen in Son en Breugel,
bij de kleuters. In de 20 jaar die volgden heb ik in verschillende
groepen les gegeven. Na 3 jaar even uit het onderwijs te zijn
geweest, ben ik weer gaan vervangen. Nu na deze zomervakantie
mag ik tijdelijk bij jullie op school komen werken, in groep 1-2 en
samen met Ellen en France. Ik heb hier erg veel zin in en ben
benieuwd naar al jullie spannende, leuke, gezellige (vakantie)verhalen. Laten we er een fijne start
van maken!
Schooltijden vrijdag
Even nog ter herinnering:
Met ingang van dit schooljaar zien de schooltijden op vrijdag er als volgt
uit:
De groepen 1-2 gaan tot 12.30 uur naar school
De groepen 3 t/m 8 gaan tot 14.30 uur naar school
Gesprekkencyclus ouders
Een goede verstandhouding tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Daarom proberen
wij u zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen op school. Goede contacten met u
als ouders willen we graag bevorderen. Daarom hebben wij in ons jaarrooster 4 momenten
opgenomen waarin gesprekken gepland staan;
1. startgesprekken in week 38 met alle ouders (meer informatie volgt spoedig).
2. oudergesprekken sociaal-emotionele ontwikkeling in week 47. Dit zijn optionele gesprekken, dat
wil zeggen dat leerkrachten gesprekken voeren met ouders van leerlingen waarvan zij vinden dat
dit nodig is.
3. rapportgesprekken in week 8 met alle ouders naar aanleiding van het rapport.
4. rapportgesprekken naar aanleiding van het laatste rapport. Ook dit zijn optionele gesprekken.
Wanneer leerkrachten of u als ouder een gesprek wenselijk vinden, dan wordt dit ingepland.
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten deze vastgestelde weken te praten met de leerkracht. Als
u eens wilt praten met de leerkracht over uw kind, of u hebt vragen, of u wilt iets weten, kom dan
gerust. Na schooltijd kunt u vaak terecht. Het beste kunt u een afspraak maken zodat de leerkracht
ook zeker tijd voor u heeft.
Nieuwe inlogcode fotoalbums website
Zoals u weet kunt op via onze website www.antonius-heusden.nl foto’s bekijken die gemaakt zijn
tijdens allerlei activiteiten op school. Deze fotoalbums zijn beveiligd met een inlogcode.
Klassenouders
In de eerste ouderraadvergadering van dit schooljaar zal besproken worden welke klassenouders
er aanspreekpunt zijn voor de diverse groepen. Zoals gebruikelijk zullen deze klassenouders
contact leggen met andere ouders in de groep wanneer er hulp nodig is bij activiteiten.
Hiervoor is het belangrijk dat zij de e-mailadressen van de ouders uit de groep hebben.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij aan de klassenouder uw e-mailadres doorgeven, dan
horen wij dit graag. Wanneer wij niets horen, gaan we er vanuit dat wij uw e-mailadres door mogen
geven.
Meer informatie rondom ouderraad, bezetting van klassenouders en data/bezetting van
werkgroepen volgt z.s.m.
De ouderraad heeft een nieuw e-mailadres: antonius.OR@gmail.com

Reminder: Klassikale typecursus “De Typetuin” gaat weer van start!
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8,
Heeft u uw zoon of dochter al ingeschreven voor de klassikale typecursus van De Typetuin
welke op 6 oktober 2016 van start gaat? Inschrijven kan nog steeds. Doe dit wel voor 20
september met promocode “N2016” om €12,50 korting te krijgen op het cursusgeld. Wees er daarnaast
snel bij, want vol=vol!
Startdatum: donderdag 6 oktober 2016 lestijd: 16:15 tot 17:15 uur
Leslocatie: Gemeenschapshuis Unitas, Pastoor Arnoldstraat 3 5725 AN ASTEN-HEUSDEN







8 lessen van een uur. De definitieve planning ontvangt u vlak voor de start
minimaal 5 keer per week thuis een kwartiertje online oefenen in De Typetuin
inclusief diploma of deelnemerscertificaat
inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen
uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie
diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )

Schrijf in voor 20 september met €12,50 korting
 De prijs voor de cursus bedraagt zonder korting € 170,00.
 Schrijf in voor 20 september en ontvang €12,50 korting met promocode “N2016“
 Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken voor de 1e les.
Inschrijven:
Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor
“klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de woonplaats in. Klik in het kaartje op de juiste locatie.
Rechts verschijnt de cursus waarna u de rest van de inschrijving kunt doorlopen. Vergeet niet de promocode
“N2016“ in te vullen!
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur.
Met vriendelijke groeten,
Team van De Typetuin

