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Beste ouders/verzorgers,
Eindelijk is het mooie weer begonnen! Wat is er dan fijner dan lekker buiten te spelen op een
vernieuwde speelplaats? Dank je wel kindervakantieweek Heusden, hulpouders en Luc Ceelen
hovenier voor het mogelijk maken van deze prachtig mooie speelplek!

Binnenkort wordt ook een begin gemaakt met het aankleden van de schooltuintjes en het
aanbrengen van de coatings door de Johan Cruijff Foundation. We houden u op de hoogte.
Afgelopen vrijdag hebben we schoolbreed de “Start van het nieuwe leren” gevierd. Alle kinderen
hebben een presentatie/rondleiding verzorgd om aan medeleerlingen, ouders, opa’s, oma’s en
andere geïnteresseerden te laten horen en ervaren wat het onderzoekend leren inhoudt. Ook onze
voorzitter van de Raad van Bestuur, Jacqueline Ketelaar, was deze ochtend aanwezig.
Wat fijn om te zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om te komen kijken, luisteren
en ervaren. Dank je wel! Klik hier voor foto’s die door Siris gemaakt zijn deze ochtend.
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
Regels en afspraken tijdens het spelen op de speelplaats na schooltijd
Zoals hierboven al aangegeven hebben wij onze speelplaats vernieuwd. Dit, in combinatie met het
mooie weer, maakt dat veel kinderen na schooltijd ook rondom school aan het spelen zijn. Regels
en afspraken die onder schooltijd gelden, gelden na schooltijd ook. Wanneer wij (Korein en/of
leerkrachten) zien dat regels niet nageleefd worden, zullen wij de kinderen hierover aanspreken.
Ook als dit dus na schooltijd gebeurt.

Vacature oudergeleding MR
Aan het einde van dit schooljaar treedt Dorthe de Jong af als lid van de MR. Zij is niet herkiesbaar.
M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn wij daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat in de
oudergeleding.
Wat heeft de MR je te bieden?
Je maakt deel uit van een groep enthousiaste, betrokken ouders en leerkrachten. Samen bespreek
je beleidszaken die onze school aangaan. Je denkt mee, probeert kritisch te zijn, adviseert,
vertegenwoordigt de ouders/verzorgers, krijgt inzicht in achtergronden waarom beslissingen
genomen worden, etc.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Twijfel niet en meld je voor 12 april a.s. aan via MRantoniusheusden@gmail.com
Weerbaarheidsles groep 3, 4-5 en 5-6
Met het behalen van het vignet gezonde school hebben we van de gemeente Asten 3
weerbaarheidslessen cadeau gekregen. Aangezien de groepen 7 en 8 al een
weerbaarheidstraining gehad hebben, hebben we er voor gekozen om 3 andere groepen kennis te
laten maken. A.s. vrijdagochtend vinden deze lessen plaats, o.l.v. John van Dam.
CITO-Eindtoets groep 8
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april neemt groep 8 deel aan de Cito-eindtoets.
Meer informatie volgt via de groepsleerkracht.
Vragenlijst veiligheid voor ouders
Op maandag 6 maart heeft u van ons een e-mail ontvangen waarin wij u vroegen om voor uw
oudste kind op school een vragenlijst in te vullen rondom veiligheid.
Tot op heden hebben 55 van de 127 ouders deze vragenlijst ingevuld. Waarvoor dank.
Voor de ouders die deze vragenlijst nog niet ingevuld hebben, willen wij vragen om dit alsnog te
doen.
Deze vragenlijst vult u volledig anoniem in en wij vragen u dan ook om deze vragenlijst zo eerlijk
mogelijk in te vullen. De vragenlijst neemt maximaal 15 minuten in beslag. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Vastenactie
Maandag 27 of dinsdag 28 maart krijgen de kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de
vastenactie mee naar huis. Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje
uiterlijk vrijdag 7april retour is? Dit jaar worden er 4 projecten mee ondersteund. Te weten
een waterzuiveringsinstallatie en opslagtank in India, het oprichten van een basisschool in
Ogembo in Kenia, een pergola voor de binnentuin van het bejaardenhuis in Oradea (Roemenië) en
een regenwateropvang in Uganda.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Week van de Lentekriebels!
Op 21 maart is de lente begonnen, het jaargetijde van nieuw
leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar
hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en
meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom besteden we in de week van 4 tot en met 8 april aandacht aan relationele en
seksuele vorming in alle groepen.
Waarom een Week van de Lentekriebels?
Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die
met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het
leren van relationele vaardigheden kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld
ontwikkelen. Daarnaast kan aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd er ook voor zorgen dat
kinderen geen of minder risico’s gaan nemen, als ze gaan experimenteren met seksuele relaties.

Waar gaat een les seksuele en relationele vorming over?
In de onderbouw kan een les relationele en seksuele vorming gaan over het eigen lichaam en
verschillen tussen jongens en meisjes. In de middenbouw kan de aandacht uitgaan naar het
zelfbeeld, hoe meisjes en jongens over elkaar denken, vriendschap en verliefdheid. In de
bovenbouw komen thema’s als veranderingen in de puberteit, daten op internet,
(homo)seksualiteit, veilig vrijen en wensen en grenzen aan bod. Bij het kiezen van de thema’s
wordt rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
Koningsspelen 2017
Op vrijdag 21 april a.s. doen wij weer mee met de Koningsspelen! Het thema van dit jaar is
“FEEST”. We gaan er samen weer een groot feest van maken!
We starten deze dag met het Koningsontbijt, gevolgd door de sportdag. Ook dit jaar heeft kinderen
voor kinderen weer een koningslied gemaakt. Klik hier om het lied alvast te horen.
De Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruijff Foundation en de Krajicek
Foundation. Kijk voor meer informatie op www.koningsspelen.nl.
De groepen 1-2 hebben sportdag tot 12.30 uur, de groepen 3 t/m 8
tot 14.30 uur.

Pasen
Op vrijdag 14 april vindt op school de Paasviering plaats. We starten de ochtend met een
Paasconcert van groep 5 die de afgelopen periode hard geoefend heeft met de harmonie! Ook de
andere groepen zullen iets ten gehore brengen. U bent van 9.00-10.00 uur van harte welkom in de
grote zaal van Hart van Heuze om ons Paasconcert bij te wonen!
De rest van de ochtend gaan we een speurtocht doen.
Kinderen hoeven deze dag GEEN fruit mee te nemen. De groepen 3 t/m 8 brengen wel gewoon
hun dagelijkse lunchpakket mee.
Als kinderen het leuk vinden, mogen ze deze dag verkleed of geschminkt naar school komen in het
thema “lente”.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
'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 4 april een informatieavond voor ouders van
kinderen 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 4 april in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 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.

