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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar breken aan. Tijd om het huidige schooljaar te evalueren en
vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Verderop in dit Zoeklicht vindt u de groepsverdeling
voor het nieuwe schooljaar. Bijbehorende leerlingen en leerkrachten volgen binnenkort.
Volgend schooljaar werken we met een 1-jarig schoolplan. Vergeleken met de landelijke 4-jaarse
periode lopen wij 1 jaar voor. Het is voor ons handiger om gelijk te lopen met de landelijke trend.
Het komende schooljaar wordt dan een nieuw schoolplan geschreven voor de komende 4 jaar.
In de laatste MR-vergadering hebben we onze beleidsthema’s voor het komende schooljaar
besproken.
Gisteren hebben wij onze studiedag gebruikt om deze thema’s concreet te maken voor het nieuwe
jaar. Hieronder de thema’s:
- Sociaal-pedagogisch beleid: verder werken aan een fijne school voor alle kinderen
- Thematisch werken: we gaan vanaf komend schooljaar op de middagen werken volgens de
methode IPC (International Primary Curriculum). Hierbij worden alle zaakvakken, creatieve vakken,
cultuur etc. samen gegoten in een thema waarmee we aan de slag gaan. Meer uitgebreidere
informatie volgt. Mocht u alvast nieuwsgierig zijn; www.ipc-nederland.nl
- Rekenen: beter aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
- Imago: o.a. de voorbereidingen treffen voor ons 100-jarig jubileum op 1 augustus 2019
Wij hebben er veel zin in om met bovenstaande zaken aan de slag te gaan! We houden u op de
hoogte over de ontwikkelingen.
Voor de mei-vakantie heeft groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Het resultaat is ondertussen
binnen en met de kinderen van groep 8 besproken. Score: 533,4 (landelijk gemiddelde: 534,9)
Bij sommige kinderen was de uitslag naar verwachting en bij andere kinderen viel de score wat
tegen. Scores zijn met de kinderen van groep 8 besproken.
Binnen de bovenbouw worden de scores zorgvuldig door de leerkrachten geanalyseerd, wij leren
hiervan en passen het programma voor het volgend schooljaar hierop aan.
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

Groepsverdeling 2018-2019
Het komende schooljaar hebben wij de volgende groepsverdeling:
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 3-4
Groep 4-5
Groep 6-7
Groep 7-8
Leerkracht- en leerlingverdeling volgt z.s.m.
Activiteiten in juni/juli
14 juni: kennismaking nieuwe kleuters
20 t/m 22 juni: schoolkamp groep 8
2 juli: ouderbedankactiviteit
3 juli: musicaluitvoering groep 8

Verkeersbrigadiers gezocht!!!!!
Veiligheid vinden wij op onze school heel erg belangrijk. Het is niet voor
niets dat wij veiligheid opgenomen hebben in onze kernwaarden!
Veiligheid heeft betrekking op allerlei terreinen en wij werken er met z’n
allen hard aan om het veilige gevoel te behouden.
Veiligheid begint al met de weg van huis naar school. Op 2 plekken in het dorp maken wij gebruik
van verkeersbrigadiers; oversteek Meijelseweg en oversteek Antoniusstraat (ter hoogte van ’t
Sparretje).
Wij zijn erg blij met de inzet van de huidige brigadiers en aanmeldingen van enkele nieuwe
brigadiers.
Door het vertrek van behoorlijk wat ouders van groep 8 leerlingen, hebben we voor het
aankomende schooljaar een tekort aan brigadiers!
Bij deze dan ook een dringende oproep:

Wie helpt ons om onze leerlingen een veilige weg naar school en naar
huis te bieden???
We zijn op zoek naar ouders waarvan het jongste kind al op school zit. Opa’s, oma’s, buren etc.
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren verkeersbrigadiers:
Yvon Kursten
Helmy van den Heurik
Mail: mauritskursten@gmail.com
helmy@beboy.nl

Verkiezing nieuwe oudergeleding MR
Aan het einde van het schooljaar stopt Ronald van de Laar met zijn taak als oudergeleding MR. Hij
heeft de maximale periode van 8 jaar zitting gehad in de MR. Ook Mandy Moors heeft
aangekondigd te stoppen met de MR. Om deze taken over te nemen is er door de MR een oproep
gedaan. Hierop zijn 3 reacties binnengekomen.
Tijdens de laatste MR-vergadering heeft de MR besloten om alle 3 de kandidaten, Petra van
Bussel, Erika Lintermans en Tine Martens, zitting te laten nemen in de MR.
Naast 3 leerkrachten zijn er dan 4 ouders (Claudia de Klein neemt de taak als voorzitter over van
Ronald). Het komende schooljaar hebben de nieuwe ouders samen twee stemmen (indien er
gestemd dient te worden). In het volgende Zoeklicht stellen zij zichzelf voor.
Petra, Erika en Tine: van harte welkom in de MR en veel succes toegewenst!

Asten Someren
Beste ouders, grootouders, opvoeders en natuurvrienden,

mei 2018

Allemaal hebben we dierbare herinneringen aan onze kindertijd waarin de natuur een rol speelt.
Kikkervisjes vangen, rupsen opkweken, hutten bouwen of samen met vrienden om een kampvuur
zitten. De kans is groot dat veel kinderen die nu opgroeien, later verstoken zullen zijn van zulke
herinneringen. Het gaat namelijk niet goed met kinderen en natuur.
Onze zorg is dat de generatie die nu opgroeit weinig ervaring opdoet in de natuur. Daardoor zullen
deze kinderen later niet kiezen voor bescherming daarvan en te weinig duurzaam leven. Vandaar
dat wij pleiten voor natuuronderwijs met hart, hoofd en handen.
De natuur is niet alleen belangrijk voor kinderen maar, andersom zijn kinderen ook belangrijk voor
de natuur . Ervaringen in de kindertijd leiden immers tot respect en waardering op latere leeftijd.
Binnenkort start het IVN Asten-Someren weer met de cursus ‘natuurouders’.
Deze vorm is praktisch en modulair opgezet rond de natuurprojecten die al aan de scholen
aangeboden worden. Deelnemers kunnen de cursus naar eigen inzicht volgen. Schikt een bepaalde
periode niet in de privé agenda dan slaat de cursist een module over en kan later de draad weer
opgepakt en ingehaald worden.
Bent u een ouder of kent u ouders of grootouders die dit zouden willen doen?
Meld u dan aan bij de schoolgidsencoördinator van het IVN Asten-Someren.
Mocht u nog twijfelen; er is een kennismaking- en informatieavond.
Op 6 september 20.00 uur in de Stulp
Ostaderstraat Asten.
Liesbeth Verstappen
Telefonisch: 0612296311
Per mail: liesbethdonkers@gmail.com

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in
voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan
te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat
gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook
voor ieder kind anders.
Startdatum: woensdag 3 oktober 2018
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: Gemeenschapshuis Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 5725 AN ASTEN-HEUSDEN








De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Prijs cursus
€175

Keuze-korting
Optie 1:
Optie 2:
Een jaar lang gratis toegang tot Rekentuin,
Of €15 korting, je betaalt dan €160.
Taalzee en Words & Birds t.w.v. €40,-. Je
betaalt €175.
Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2. Meer info op
https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de
cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

