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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2017-2018 is ondertussen al weer een aantal weken onderweg. De drukke
november en decembermaanden staan voor de deur.
De komende maanden zal Prodas hun gedeelte van de bovenverdieping betrekken en zullen ook
onze andere ruimtes definitief (in)gevuld gaan worden. In de Kerstvakantie moet dan alles klaar
zijn.
Vorige week heeft u allen een mail ontvangen over de plannen in de kern van de gemeente Asten
rondom de huisvesting van basisscholen. Ondanks dat het in eerste instantie lijkt dat het niet direct
betrekking heeft op onze school, is het goed dat wij deze ontwikkelingen goed blijven volgen. Wij
zijn dan ook erg blij dat onze oudergeleding MR voltallig aanwezig was tijdens de informatieavond
in Nobis. Tijdens de volgende vergaderingen zal dit zeker op de agenda blijven staan.
Bij nieuwe, belangrijke informatie, houden wij u op de hoogte.
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
Dochter voor Roy en Linda
Op 7 oktober jl. is meester Roy de trotse papa geworden van een
gezonde dochter; Maud!
Met hen en met zijn vrouw Linda gaat het erg goed! Samen heerlijk
genieten van het allermooiste dat er bestaat!
Vanwege de geboorte van Maud neemt Roy voortaan op maandag
ouderschapsverlof op.
Linda vervangt hem momenteel al voor zijn onderwijsassistent-taken
(in het kader van het innovatiefonds). Zij zal dit de rest van het
schooljaar blijven doen.
Symposium Mediawijsheid
We leven in een wereld vol media. We zijn steeds vaker online te vinden en dat geldt ook voor
onze kinderen. Media en digitale middelen horen bij onze tijd. We moeten echter wel leren hoe we
ermee omgaan. Dat gaat met vallen en opstaan.
In Someren en Asten hebben organisaties die werken met kinderen en jongeren de handen ineen
geslagen om voor ouders, leerkrachten en docenten een aantrekkelijk programma samen te
stellen op het gebied van mediawijsheid.
Op 21 november (Varendonck College Someren) en op 23 november (Varendonck College Asten)
organiseren we symposia onder de titel Mediawijs AstenSomeren: keep calm and always control
your selfie.

Na een inleiding door ons Kinderpersbureau in samenwerking met de Peelpioniers kunt u luisteren
naar een lezing door mediawijsheid deskundige Ivo Wouters. Vervolgens kunt u twee keer kiezen
uit negen verschillende workshops voor kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt zich aanmelden via de
volgende link: https://www.cjgasten-someren.nl/symposium-mediawijs.
Voor nog meer informatie zie onze Facebookpagina @mediawijsastensomeren
Wij ontmoeten u daar graag.
Gemeente Asten Gemeente Someren
Stichting Prodas
Stichting PlatOO
Varendonck College
Bibliotheek Helmond-Peel
Onis Jongerenwerk
Politie Asten Someren
Bureau Halt
Centrum voor Jeugd en Gezin GGD Brabant Zuid-Oost

Verkeersveiligheid
De groepen 5 t/m 8 hebben vorige week een gastles gehad in het kader van het
project Reflectionday. Bij REFLECTIONDAY staat zichtbaarheid en reflectie
centraal. Bij fietsverlichtingscampagnes en projecten draait het hoofdzakelijk om
verlichting. Dat is ook heel belangrijk en ook verplicht om te gebruiken tijdens de
donkere dagen. Maar REFLECTIONDAY wil vooral aandacht schenken aan goed
zichtbare kleding en materialen bij basisschoolkinderen. Daarom hebben alle
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een reflecterend hesje gekregen.
Verkeersveiligheid, daar gaan we samen werk van maken. Zorg dat je gezien en geflitst wordt (met
je nieuwe hesje aan). Dit keer krijg je geen boete, maar maak je kans op een mooie prijs (4
vrijkaarten voor de Efteling).
REFLECTIONDAY start jaarlijks op 1-12 van een jaar en eindigt op 21-1 van het daarop volgende
jaar. (Alarmnummer 112 willen we zo min mogelijk bellen voor verkeersongevallen en op 21-1 zijn
de donkerste dagen al weer nagenoeg verstreken. Dan zijn die cijfers ook mooi gespiegeld).
Op 21 januari worden de prijswinnaars bekend!
Verkeersquiz gemeente Asten
In aanloop naar het project Reflectionday, heeft de gemeente Asten in samenwerking met VSA
Van Schijndel advies, een verkeersquiz uitgezet in het centrum van Asten. De verkeersquiz is
bedoeld om kinderen op een leuke en spelende wijze, bekend te maken met verkeerssituaties in
Asten, betekenis van verkeersborden en zichtbaarheid in het verkeer. De verkeersquiz loop tot 26
november en aan het einde wordt een winnaar bekend gemaakt. De prijs? 4 vrijkaartjes voor de
Efteling, beschikbaar gesteld door de gemeente.
Hoe werkt de verkeersquiz:
Er zijn 33 deelnemende winkeliers. In de bijlage is in de Excellijst een deelnemerslijst bijgevoegd.
Bij deze deelnemende winkeliers hangt een verkeershesje voor de etalageruit. Op het
verkeershesje staat 1 vraag met een foto. De bedoeling is dat de kinderen alle 33 etalageruiten
afgaan (en ook even binnen lopen) om zo alle vragen en foto’s te bemachtigen. Vervolgens kan
via http://vanschijndeladvies.nl de verkeersquiz ingevuld worden. Je klikt dan op de homepagina
op de button ‘Verkeersquiz Veilig lopen en fietsen in Asten met Reflectionday’. Vervolgens kunnen
de vragen beantwoord worden.
Ik stuur tevens in bijlage de vragenlijst die de kinderen kunnen meenemen tijdens hun ronde langs
de etalageruiten. Dat is wel zo handig. Let op: de verkeersquiz moet nog wel altijd digitaal ingevuld
worden via http://vanschijndeladvies.nl
(Beide bijlagen zijn toegevoegd aan deze Zoeklichtmail)
Succes allemaal!
Vraag van Korein
Bij Korein is men al een tijdje een groene stuntstep kwijt. Is er iemand die hier iets meer over
weet? Zo ja, dan horen wij dat graag!

Thema-avond “Hoe overleef ik mijn puber”?
De ouderraad van het Varendonck College organiseert weer haar jaarlijkse thema-avond. Dit keer
is het thema het puberbrein.
Aletta Smits verklaart in een humoristische presentatie hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt.
En hoe wij, 'normale mensen', daarmee om kunnen gaan.
De avond is bedoeld voor ouders/betrokkenen van alle Varendonck-leerlingen.
Ook geïnteresseerde ouders van kinderen van groep 7 en 8 zijn welkom. Meer informatie kunt u
vinden op: https://www.varendonck.nl/Thema-avond-Ouderraad
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier op deze pagina:
https://www.varendonck.nl/Thema-avond-Ouderraad
Informatieavond over bedplassen

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
'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 november 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 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 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.

LEEF ASTEN

PIETENPRET
Wil jij ook graag laten zien hoe goed je over
de daken kan klimmen, pakjes in de
schoorsteen kan gooien en van dak tot dak
slingeren???
Kom dan op woensdag 29 november tussen
14.00 – 16.00 uur naar sporthal De Postel in
Someren
*Kunt u als ouders komen helpen? En vindt u het leuk om deze
pietjes te begeleiden?! Meld je dan aan via
evelienslaats@sportstuif.nl

Inschrijven kan via de website www.leefasten.nl – Leef
Sportief en Creatief – inschrijven

