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Beste ouders/verzorgers,
De laatste week van het schooljaar is alweer aangebroken. Een drukke, warme week voordat we
allemaal kunnen genieten van een welverdiende vakantie; kinderen, leerkrachten en ouders!
Gisteren hebben wij, tijdens onze ouderverwenmiddag, onze dank uitgesproken voor alle hulp die
wij dit schooljaar hebben gekregen! DANK JE WEL, ook aan ouders die gisteren niet in de
gelegenheid waren om te komen luisteren.
In dit laatste Zoeklicht stellen onze nieuwe collega’s, Willeke Kremers en Esther Sweebe, zich
voor. Daarnaast hebben we 3 nieuwe ouders in de MR die zich ook voorstellen.
In de vakantie zullen de teamkamer en de leerpleinen nog aangepakt worden zodat we aan het
begin van het nieuwe schooljaar echt goed kunnen beginnen!
Voor nu wensen wij u allemaal een hele fijne zomervakantie toe! Geniet er van en wij zien de
kinderen graag weer terug op maandag 20 augustus!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Voorstellen nieuwe collega’s
Hallo allemaal,
Ik ben Willeke Kremers-Sonnemans, 32 jaar, geboren en getogen in SomerenHeide. Getrouwd met Thijs en samen hebben we een zoontje, Rens, van 1,5 jaar. In
december verwachten we ons 2e kindje.
Ik ben mijn onderwijs carrière in 2007 in Someren gestart, op de Petrusschool. De
dag nadat ik was afgestudeerd kon ik aan de slag in groep 3-4-5. Na 2 jaar daar met
veel plezier gewerkt te hebben, maakte ik in 2009 de overstap naar Asten. Op de
Deken van Hout kreeg ik groep 7. Ook de kinderen van deze leeftijd spreekt mij aan.
Toen ik daar een paar jaar aan het werk was en al wat meer ervaring had, kreeg ik in
de loop van de jaren steeds meer affiniteit met leiding geven. Toen de Deken van Hout verhuisde
naar het Talent en Anja ook directeur werd hier in Heusden kwam er voor mij meer ruimte om
leidinggevende taken uit te voeren. Dit vind ik erg leuk om te doen, met name het begeleiden van
collega's in hun professionele ontwikkeling. Om deze reden volg ik momenteel ook een
coachopleiding voor in Aarle-Rixtel.
Toen mij een paar maanden geleden werd voorgesteld om naar Heusden te gaan, was ik meteen
enthousiast. Er wacht me hier een mooie kans om me verder te ontwikkelen en door te groeien op
leidinggevend gebied, met daarnaast nog binding met de kinderen, omdat ik ook een ochtend voor
groep 1-2 sta.
Ik heb er ontzettend veel zin in om hier na de zomervakantie aan de slag te gaan en ik hoop jullie
snel te ontmoeten zodat we nader kennis met elkaar kunnen maken.
Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie toe samen met jullie gezin.
Geniet ervan en tot in augustus!
Groetjes Willeke

Beste allemaal,
Wat fijn dat ik de gelegenheid krijg om me even voor te stellen zo voor de
vakantie.
Mijn naam is Esther Sweebe. Ik werk nu 11 jaar op het Talent/Deken van
Hout in Asten als leerkracht en ben sinds 2 jaar ook werkzaam als Intern
begeleider. Dit schooljaar heb ik hiervoor mijn studie afgerond.
Ik ben getrouwd met Edo en heb 3 kinderen( 1 jongen en 2 meisjes).
Ik woon in Neerpelt(België).
Komend schooljaar zal ik twee dagen op de Antonius en twee dagen op
het Talent werken.
Ik heb er al veel zin in. Maar nu eerst vakantie….
Fijne vakantie! We zien elkaar in het nieuwe schooljaar.
Groet,
Esther
Voorstellen nieuwe MR-leden
Even voorstellen...mijn naam is Erika Lintermans.
Mama van Lucas Mennen (groep 6) en Lynn Mennen (groep 3), ik ben
geboren en getogen in Heusden en zelf oud leerling van de Antoniusschool.
Samen met Erwin en de kinderen woon ik sinds 6 jaar op de Vlinkert, zoals we
dat in Heusden zeggen.
Vanaf komend schooljaar zal ik samen met 3 collega MR -leden de
oudergeleding vormen van de MR. Wij zijn als ouders natuurlijk nauw betrokken bij het wel en wee
van onze kinderen en daarom vind ik het dan ook belangrijk om deze groep zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen in de raad die meebeslist over het reilen en zeilen van onze school. Ik ben er
klaar voor !J

Hallo, ik ben Tine Martens. Ik ben moeder van Maud, Tess en Cato.
Het afgelopen jaar heb ik, nadat we zijn verhuisd, kennis gemaakt met de
school. Maud is gestart in groep 2. Tess is afgelopen kerst gestart in groep 1.
Het afgelopen schooljaar heb ik een grote ouderbetrokkenheid gezien op
school. Graag wil ik daar mijn steentje ook aan bijdragen. Omdat ik in mijn vrije
tijd een baan heb als jeugd en gezinswerker bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin Midden Limburg, lukt het me niet altijd om onder schooltijd mee te
helpen. De MR vergaderingen zijn in de avond, wat passender is in mijn agenda. Daarnaast vind ik
het interessant om mee te mogen denken, als ouder, over de visie van school en om de kwaliteit
mee te borgen.
Naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd bezig met leuke activiteiten met de kinderen, zwemmen,
lezen en onze verbouwing thuis.
Als lid van de MR mag ik samen met de andere MR leden, de ouders vertegenwoordigen. Mocht je
iets willen inbrengen, dan laat het me weten.
--------------------------------------------------------------------

Hoi, ik ben Petra van Bussel, moeder van Iris ( 9 ), Tess ( 7 ) en Teun ( 6 ).
Ik woon alweer een heel tijd in Heusden samen met ons gezin. Ik werk thuis en
doe de administratie voor ons bedrijf. In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen
doen met onze kinderen, winkelen en lekker genieten thuis. Ook voor een
hapje/drankje maak ik tijd.
Ik zit al een paar jaar bij de OR en ik hoop ook een positieve bijdrage te kunnen
gaan leveren bij de MR en mee te beslissen over het onderwijs in de toekomst.
Ik heb er zin in!!
Klassenouders
Hieronder vindt u de klassenouders:
Groep 1-2a: Anne Veugen
Groep 1-2b: Karin Manders
Groep 3-4: Inge van der Heijden & Marieke Lingg
Groep 4-5: Inge Vervoordeldonk
Groep 6-7: Manja van Eijk
Groep 7-8: Nancy Basten
Hulp bij activiteiten nieuwe schooljaar
In vorige schooljaren bent u van ons en van de OR steeds gewend geweest om aan het begin van
een schooljaar een lijst te ontvangen waarop alle activiteiten vermeld staan waar ouderhulp bij
nodig is.
Komend schooljaar is dit anders. Aangezien we het komende schooljaar starten met het
thematisch werken op de middagen (IPC) zullen we zoveel mogelijk activiteiten aan laten sluiten bij
de thema’s die behandeld worden. Het is op dit moment dus nog niet volledig duidelijk wanneer
welke activiteiten plaats zullen gaan vinden.
Wanneer dit bekend is, zult u ruim van tevoren benaderd worden door de klassenouder van uw
groep indien er hulp gewenst is.
Aangezien er slechts een enkele activiteit gepland is waar ouderhulp bij nodig is, hebben we in de
OR besloten om GEEN hulpbrief uit te zetten.
U kunt op de jaarkalender zien wanneer de activiteiten zijn die wel gepland staan.
Herinnering betaling vrijwillige ouderbijdrage
Tot op heden hebben wij van een aantal ouders nog geen ouderbijdrage ontvangen.
In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) kunnen wij ouders niet persoonlijk meer benaderen,
vandaar dit algemene bericht.
De ouders die dit betreft 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 0163624534 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 or.antonius@prodas.nl.
Namens de ouderraad alvast bedankt voor uw bijdrage.
Vakantierooster/studiedagen
In een eerder Zoeklicht heeft u de vastgestelde schoolvakanties al kunnen lezen. Hieronder zullen
wij nogmaals een volledig overzicht geven (inclusief studiedagen).
Studiedag Asten
Herfstvakantie
Studiemiddag
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Studiemiddag

ma 17-09-18
ma 15-10-18 t/m vrij 19-10-18
di 27-11-18 (n.m.)
do 06-12-2018
ma 24-12-18 t/m vrij 04-01-19
ma 04-03-19 t/m vrij 08-03-19
di 16-04-2019

Mei-vakantie
Paas-maandag
Hemelvaart
Pinkster-maandag
Kermismaandag
Zomervakantie

ma 22-04-19 t/m vrij 03-05-19
valt in de meivakantie
do 30-05-19 en vr 31-05-19
ma 10-06-19
ma 17-06-2019
ma 08-07-19 t/m vr 16-08-19

Vakantiebieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor het hele gezin.
De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw
kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op
een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

