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Beste ouders/verzorgers,
Welkom in het nieuwe schooljaar! De zomervakantie is weer voorbij.
In dit korte eerste Zoeklicht willen wij u alvast informeren over een aantal belangrijke zaken.
In de vakantie is er hard gewerkt aan onze vernieuwde teamkamer. Ook de leerpleinen en de aula
zijn aangepakt. Weliswaar is nog niet alles gereed, maar we gaan er vanuit dat dit de komende
weken gerealiseerd gaat worden.
Voor wat betreft ons onderwijs en onze speerpunten maken we u attent op onze informatieavond.
Deze vindt plaats op donderdag 30 augustus a.s. De planning van deze avond ziet er als volgt uit:
19.15-19.45: groep 1-2a, groep 1-2b en groep 3-4
20.00-20.30: algemeen stuk in de aula door het managementteam
20.30 – 21.00: groep 4-5, groep 6-7 en groep 7-8
We gaan er vanuit u te mogen begroeten op deze avond. .
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u
vinden op onze website www.antonius-heusden.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.
Wij wensen iedereen (kinderen, ouders en ons als team)
een heel fijn, leerzaam schooljaar toe!
Team BBS Antonius
Verkeersbrigadiers
Het brigadiersschema is nagenoeg rond. Alleen voor vrijdagmiddag 12.30 uur (als de groepen 1
t/m 4 naar huis gaan) zijn we nog op zoek naar een brigadier. Wie helpt ons uit de brand? Graag
contact opnemen met de coördinatoren brigadiers; Yvon Kursten, Helmy van den Heurik.
Vervanging groep 4-5
Zoals eerder al aangegeven start het schooljaar voor groep 4-5 met vervanging. Pia is met
ziekteverlof en zij zal een wat langere periode nodig hebben om weer in balans te komen.
Voorlopig staan Romy Tullemans en Karin van Bree voor de groep.
Hieronder stellen zij zich voor. Wij wensen hen veel werkplezier toe op onze school!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Romy Tullemans, ik ben 26 jaar oud en woon samen met Geert in
Roggel. De afgelopen 2 jaar heb ik op verschillende scholen van Prodas gewerkt
en ervaring opgedaan in alle groepen. De aankomende tijd ga ik op deze school
op maandag en dinsdag vervangen in groep 4/5. De andere dagen ben ik
werkzaam op d'n Bogerd in Deurne waar ik lesgeef aan groep 5.
Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen een leuke en gezellige tijd van te
maken. De eerste 2 dagen heb ik al heel fijn gewerkt met de klas. Loop gerust
even binnen om kennis te maken of wanneer er vragen zijn.
Groetjes Romy Tullemans
Hallo,
Mijn naam is Karin van Bree-van Rijssel. Op dit moment vervang ik juffrouw Pia op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4/5.
In 1995 ben ik mijn onderwijs carrière begonnen in Vlierden. Recht van school
mocht ik daar gaan vervangen en natuurlijk was ik dolgelukkig toen dit omgezet
werd in een vaste benoeming. In de loop van de jaren heb ik daar alle groepen
gedraaid.
Na 20 jaar vond ik het tijd worden om mijn horizon te verbreden. Gelukkig
gaf Prodas mij de kans om verder te kijken. Inmiddels heb ik een paar jaar op
verschillende scholen in Deurne gewerkt en nu dus op de Antoniusschool.
Vanaf dit schooljaar ga ik naast het lesgeven ook de lotgenotengroep begeleiden “rouw en verlies”
die door Prodasopgezet is voor kinderen waarbij ouders zijn gescheiden of waar een sterfgeval
heeft plaats gevonden binnen het gezin.
Samen met mijn drie grote kinderen (15, 17 en 18 jaar) en vriend woon ik in Brouwhuis. Als het
weer het toelaat kom ik graag op de fiets naar Heusden.
Graag tot ziens!
Update ouderkalender
In het eerder ontvangen vakantieoverzicht stond de Prodas-studiedag niet vermeld. Deze vindt
plaats op woensdag 20 maart a.s.. In de ouderkalender staat deze wel vermeld.
Klassenlijst voor alle ouders
Wij willen aan het einde van de week graag weer de klassenlijsten naar alle ouders sturen. Mocht
u bezwaar hebben tegen het benoemen van uw adres- en telefoongegevens dat kunt u dit bij de
directie kenbaar maken. Mochten wij vrijdag niets gehoord hebben, dan mailen de leerkrachten de
klassenlijsten naar alle ouders van de betreffende groep.
Wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Afgelopen mei is de nieuwe AVG-wet ingegaan.
Voor ons als school betekent dit o.a. dat we verplicht zijn om ieder jaar uw
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).
Voorheen deden wij dit op onze eigen manier, maar nu is gekozen voor een
Prodasbreed formulier.
Morgen krijgt uw oudste kind dit formulier mee waarin dit uitgelegd staat en
waarin u gevraagd wordt om aan te geven waar u wel en/of niet mee akkoord
gaat.
Wilt u deze brief ingevuld en ondertekend inleveren op school?
Gesprekkencyclus ouders
Een goede verstandhouding tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Daarom proberen
wij u zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen op school. Goede contacten met u
als ouders willen we graag bevorderen. Daarom hebben wij in ons jaarrooster 4 momenten
opgenomen waarin gesprekken gepland staan;
1. startgesprekken in week 36 met alle ouders (meer informatie volgt spoedig).
2. oudergesprekken sociaal-emotionele ontwikkeling in week 46. Dit zijn optionele gesprekken, dat
wil zeggen dat leerkrachten gesprekken voeren met ouders van leerlingen waarvan zij vinden dat
dit nodig is.
3. rapportgesprekken in week 6 met alle ouders naar aanleiding van het rapport.

4. rapportgesprekken in week 26/27 naar aanleiding van het laatste rapport. Ook dit zijn optionele
gesprekken. Wanneer leerkrachten of u als ouder een gesprek wenselijk vinden, dan wordt dit
ingepland.
Deze data staan ook vermeld in de jaarkalender.
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten deze vastgestelde weken te praten met de leerkracht. Als
u eens wilt praten met de leerkracht over uw kind, of u hebt vragen, of u wilt iets weten, kom dan
gerust. Na schooltijd kunt u vaak terecht. Het beste kunt u een afspraak maken zodat de leerkracht
ook zeker tijd voor u heeft.
Klassenouders
De klassenouders voor de diverse groepen zijn bekend. Zoals gebruikelijk zullen zij gedurende het
schooljaar contact blijven leggen met u als ouders in de groep wanneer er hulp nodig is bij
activiteiten. Hieronder een overzicht van alle klassenouders:
Groep 1-2a: Anne Veugen
Groep 1-2b: Karin Manders
Groep 3-4:
Inge van der Heijden & Marieke Lingg
Groep 5-6:
Inge Vervoordeldonk
Groep 6-7:
Manja van Eijk
Groep 8:
Nancy Basten
De ouderraad coördineert dit alles. Zij vergaderen zo’n 7 keer per jaar. Vergaderingen zijn bij te
wonen, indien gewenst. Notulen verschijnen op de website.
De ouderraad heeft ook een e-mailadres: or.antonius@prodas.nl
Gevonden voorwerpen
In de aula liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald. Wat er op vrijdag 31 augustus nog ligt,
wordt aan een goed doel geschonken. Kijkt u even of er iets bij ligt van uw kind(eren)?

