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Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2017 is ondertussen al weer een aantal weken oud. Bij deze willen wij u nogmaals het
allerbeste toewensen voor dit jaar.
De afgelopen periode zijn wij als school verschillende keren te zien en te horen geweest via
verschillende media; zo hebben wij als eerste Astense basisschool het Vignet Gezonde School
mogen ontvangen, hebben wij vanuit Spar Frank Maas een mooie cheque mogen ontvangen voor
het opleuken van onze speelplaats en hebben wij een mooi project gedraaid met Harmonie St.
Antonius. We zijn er trots op om te laten zien wat we doen en waar we mee bezig zijn!
Ook zijn we trots op het schoolbrede project dat we momenteel draaien in het kader van
onderzoekend leren. Kinderen zijn in alle groepen bezig met het doen van onderzoek. Zo hebben
de groepen 1 t/m 3 een ontdekhoek m.b.t. het weer, zijn de groepen 4 t/m 6 bezig met het
onderwerp migratie en buigen de groepen 7 en 8 zich over de vraag of onze aarde ooit op kan
raken? Kinderen zijn hierbij onderzoekend bezig aan de hand van diverse onderzoeksvragen.
In maart eindigt dit project d.m.v. presentaties in de groepen. Verder denken wij ook na om een
presentatievorm te bedenken waarbij u als ouders ook in de gelegenheid gesteld wordt om te
komen kijken en luisteren. U hoort hier binnenkort meer over.
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 groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Personele wijzigingen
Met ingang van 1 februari heeft juffrouw Maud (groep 7) een nieuwe baan op basisschool
Mondomijn in Helmond. Voor ons is dit erg jammer, voor Maud is het een mooie kans.
Naast het definitieve vertrek van Maud, staat het tijdelijke vertrek van Wille. Vanaf woensdag 8
februari a.s. gaat Wille genieten van haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat zij voorlopig
vervangen gaat worden (tot net voor de zomervakantie).
De afgelopen weken hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden om bovenstaande zaken
in te vullen voor onze school.
Voor het overnemen van de IB-taken van Wille hebben wij Ine Blenckers (IB-er van bs
Voordeldonk) bereid gevonden om dit, op de woensdagen, tot de zomervakantie over te nemen.
Ine is momenteel al een soort mentor-IB-er voor de Astense scholen en heeft daardoor al
verschillende gesprekken met Wille gevoerd. Daarnaast blijft Ellen op de dinsdag haar “IB-deel”
voortzetten. Dit verandert niet.

Voor ons was het belangrijk om de klassentaken van Wille en Maud door dezelfde vervanger te
laten doen. Uiteindelijk is dit ons, vanaf de Carnavalsvakantie, gelukt. De klassentaken van Maud
en Wille worden opgevangen door juf Auke Beelen. Hieronder stelt zij zichzelf verder voor.
Tot de Carnavalsvakantie werkt Auke echter nog op bs Het Talent waardoor we wat hebben
moeten schuiven. Ouders van groep 4-5 en 7 hebben hier al een bericht over gehad.
In groep 7 staat Karina Vervoordeldonk tot aan de Carnavalsvakantie.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen wij dit graag. Wij heten Ine en Auke van harte
welkom en wensen hen heel veel succes en plezier toe op onze school!
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben juf Auke en kom na de carnaval werken in groep 4/5 en groep 7 op de
Antonius. Ik heb heel veel zin om jullie te ontmoeten en de school te leren
kennen. Naast lesgeven vind ik het leuk om te voetballen, muziek te maken en uit
eten te gaan met vriendinnen. Mocht je iets van mij willen weten of andere vragen
hebben, loop gerust eens binnen tegen die tijd.
Groetjes,
Auke Beelen

Mijn naam is Ine Blenckers en ik zal de rest van dit schooljaar de IB-taken op de
Antoniusschool overnemen van Wille Peeters. Op woensdag zal ik de hele dag
aanwezig zijn. Daarnaast ben ik werkzaam als Intern Begeleider op Basisschool
Voordeldonk in Asten. Voor vragen kunt u binnenlopen op woensdag of contact
opnemen via de mail: ine.blenckers@prodas.nl

Vrijwilliger(s) bieb op school. Iets voor u??????
Kris Verdonschot heeft aangegeven te stoppen met het draaien van de bieb op school. Wij vinden
dit heel jammer, maar snappen haar beslissing.
Met ingang van 1 maart zijn wij op zoek naar geïnteresseerden om dit van haar over te nemen. Het
gaat om de maandagen van 14.15-15.00 uur.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit via de directie kenbaar maken. U zult ingewerkt worden
door de huidige vrijwilligers.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
Incasso ouderbijdrage
Gedurende het jaar organiseert de ouderraad, met behulp van vele hulp ouders, activiteiten voor
onze kinderen op school. De kosten van de deze activiteiten worden bekostigd door de ouderraad
met behulp van de ontvangen ouderbijdragen.
Begin februari worden bij de ouders die een incasso hebben afgegeven, de jaarlijkse ouderbijdrage
geïnd. De ouders die geen incasso-machtiging hebben afgegeven willen wij vragen om de
ouderbijdrage (€14 voor een heel jaar, € 7 voor een half jaar) zelf over te maken naar
bankrekening IBAN NL90 RABO 01636.24.534 te name van Ouderraad Antoniusschool onder
vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).
Voor eventuele vragen over de incasso of het aanvragen van een incassoformulier, kan contact
worden opgenomen met de ouderraad via Antonius.or@gmail.com.
Namens de ouderraad alvast bedankt voor uw bijdrage.

Open dag afgelopen zondag
Afgelopen zondag heeft onze open dag plaatsgevonden. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde
dag!
Voor de kinderen die al bij ons op school zitten was er een speurtocht uitgezet waarbij er in elk
lokaal een letter gezocht moest worden. Voor mogelijke nieuwe ouders/leerlingen lag er een
informatiepakket klaar.
Veel ouders, leerlingen, opa’s, oma’s en andere bekenden hebben de moeite genomen om een
bezoekje te brengen aan onze school! Dank daarvoor.
Carnaval 2017
Op vrijdag 17 februari a.s. vindt de schoolprinsverkiezing plaats. Wie wordt dit
jaar onze schoolprins/schoolprinses?
Op vrijdag 24 februari vindt onze optocht plaats, met medewerking van
carnavalsvereniging De Peelvrujters. Onze optocht start om 11.30 uur. U komt
toch ook kijken???
De route:
Parkeerplaats school - rechtsaf Past. Arnoldstraat - rechts parallelweg Meijelseweg rechts Heidehof - rechts Heistraat - rechts Antoniusstraat – Vorstermansplein - rechts
parallelweg Meijelseweg - rechts past. Arnoldstraat - links Heikamperweg–links
parkeerplaats school.
I.v.m. overlast voor de buurt hebben we afgesproken om GEEN confetti meer te gebruiken in de
optocht. Serpentines mogen nog wel gebruikt worden.
Het carnavalsfeest van de groepen 1 en 2 vindt ’s morgens plaats op school (zij gaan na de
optocht om 12.30 uur naar huis). De groepen 3 t/m 8 vieren hun feest ‘s middags in het Hart van
Heuze. We gaan er samen een gezellig feest van maken!
Open dagen voortgezet onderwijs
Speciaal voor ouders van leerlingen in de bovenbouw vindt u hieronder een overzicht van de open
dagen van de verschillende voortgezet onderwijs-scholen.
Varendonck College
(Asten en Someren)
Citaverde
IVO Deurne

zondag 5 februari 2017

12.00 – 16.00 uur

zaterdag 4 februari 2017
zondag 5 februari 2017

10.00 – 13.00 uur
Peellandcollege
13.00 – 16.00 uur
Alfrinkcollege
12.00 – 15.00 uur
Hub v Doornecollege 11.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur

Willibrord gymnasium Deurne zondag 19 februari

Rapporten / Oudergesprekken / Adviesgesprekken
Op vrijdag 17 februari a.s. krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. In de week die daarop
volgt (week 8), vinden de oudergesprekken plaats.
Meer informatie ontvangt u t.z.t. van de groepsleerkracht(en).

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 februari een informatieavond voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt.
De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren
en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden: Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.

