
 

Ouderraad – Antoniusschool 
De ouderraad is de link tussen de school en de ouders en werkt in die hoedanigheid beide kanten op. 

Zonder hulp van ouders kan school een behoorlijk aantal zaken niet organiseren en daarvoor is de 

ouderraad dan ook partner in bepaalde activiteiten. Voor deze activiteiten zijn de werkgroepen 

opgericht die hieronder worden toegelicht. 

Daarnaast behartigt de ouderraad de belangen van ouders bij de directie en de 

medezeggenschapsraad en is daarmee een aanspreekpunt indien er vragen of opmerkingen richting 

de school zijn. 

Op de website van de school is te zien wie leden zijn van de ouderraad en deze personen zijn 

persoonlijk te benaderen. Contact opnemen kan via or.antonius@prodas.nl. Daarnaast kan er via de 

klassenouders contact gezocht worden met de ouderraad. Wie de klassenouders zijn is tevens op de 

website van de school terug te vinden onder het kopje ‘Ouderraad’. 

 

Werkgroepen: 

De ouderraad beheert in samenspraak met de school een aantal werkgroepen, te weten: 
Info-avond & rondleiding 

Wanneer je kind start op school, is er de mogelijkheid om kort van tevoren een kijkje te nemen op 

school en een aantal praktische zaken te bespreken. Het gaat dan o.a. om: Hoe laat start school, 

waar ga je naar binnen, wat voor pauzehap geef je mee, wat doe je met verjaardagen, wat voor 

gymschoenen heb je nodig. Ervaren ouders maken hierbij de nieuwe ouders en kinderen wegwijs. 

 
Introductiedagen / trektocht 

Aan het begin van elk schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 samen met de leerkracht een dag op 

introductie. Deze dag vindt buiten school plaats en is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. 

Hierbij zijn ook enkele ouders aanwezig om de leerkracht te ondersteunen.  

Groep 7 gaat onder leiding van hogeschool de Kempel drie dagen op trektocht. Zij lopen in groepjes 

elke dag naar een volgende accommodatie waar ze zullen overnachten. Hierbij is de leerkracht 

aanwezig en is er tijd om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen.  

Voor de leerlingen en leerkracht van groep 8 wordt ‘reisjerot’ georganiseerd. De leerlingen reizen de 

gehele dag in groepjes, onder begeleiding van één of meerdere ouders, naar de diverse activiteiten 

toe, in en rondom Heusden. Deze dag wordt afgesloten met een barbecue en een avondprogramma 

op school. 

 

Luizenbrigade 

In vakantieperiodes kunnen luizen wat vaker de kop opsteken. Daarom worden de eerste maandag 

na een vakantie door een groep van 5-7 moeders alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis, om zo 

een evt verspreiding tegen te houden. 

 

Petazzie 

Een activiteit waar de kinderen zich enorm op verheugen. In november en maart gaan alle kinderen 

onder begeleiding van ouders in kleine gemengde groepen op excursie. De allerkleinsten blijven op 

school en doen een knutselactiviteit. 
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Bij een excursie breng je een bezoek aan een bedrijf zoals de aardbeienteler, de Lisse, de 

bijenvereniging of de kapper. Daar zijn mensen die een rondleiding verzorgen en de kinderen mogen 

vaak iets doen met betrekking tot het bedrijf. 

 

Verkeer 

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met de veiligheid rondom school zoals het inzetten van 

brigadiers bij verschillende oversteekpunten zodat uw kind veilig van en naar school kan komen. De 

kiss & ride zone voor de school zorgt dat de kinderen veilig uit de auto kunnen stappen.  

Verder organiseert de werkgroep verschillende activiteiten die met verkeer en veiligheid te maken 

hebben, bijvoorbeeld: 

 De loopbus 

 fietscontrole 

 project “dode hoek” 
 
St. Nicolaas 

Sinterklaas zal ook op school langskomen als hij weer in het land is. Bij zo’n bezoek draait het niet 

alleen om de school maar ook de kinderopvang en peuterspeelzaal komen aan bod. De leerlingen uit 

de onderbouw gaan bij Sint op bezoek in de speelzaal. De bovenbouw leerlingen krijgen bezoek van 

de pieten in de groep.  

 

Kerst 

De werkgroep kerst zorgt dat de kerstviering op school een leuke dag is voor iedereen. De dag zelf 

begint met een gezamenlijke opening in "het hart van Heuze". 

Daarna zijn er creatieve workshops waarbij de kinderen zelf activiteiten mogen kiezen die hen het 

meeste aanspreken. Uitgangspunt hierbij is alles kan en niets moet.  

Het dagprogramma wordt afgesloten in de eigen klas. Maar dat is nog niet alles! Traditiegtrouw 

bereiden alle kinderen een deel van het kerstdiner voor, en wordt ’s avonds in de klas samen het 

kerstdiner gegeten.  

 
Carnavalsviering 

Ongeveer een week vóór Carnaval wordt de Schoolprins(es) uit groep 8 gekozen en wordt de Raad 

van Elf geïnstalleerd. Op de vrijdag vóór Carnaval wordt op school de hele dag Carnaval gevierd met 

als hoogtepunt de optocht die ‘s-middags door Heusden trekt. De grote Prins zal samen met de Raad 

van Elf aansluiten. Na de optocht zal er dan door groep 1 en 2 in de aula en groep 3 tot met 8 in Hart 

van Heuze verder gevierd worden. 

 

Pasen 

Tijdens deze viering worden er diverse activiteiten voor alle groepen samen georganiseerd. Elk jaar 

wordt er weer een zeer divers programma samengesteld waarin de kinderen op school uit allerlei 

knutselactiviteiten kunnen kiezen. Een speurtocht door Heusden staat ook regelmatig op het 

programma. De paashaas hupt ook op onverwachte momenten rond. 

 

Koningsspelen 

Sinds 2 jaar wordt de jaarlijkse sportdag in het licht van Koningsspelen gevierd. Wanneer de 

weergoden meewerken, kan alles in de buitenlucht plaatsvinden. 

 

  



Buitenschoolse sportactiviteiten 
Gedurende het gehele schooljaar worden meerdere buitenschoolse sport- en spelactiviteiten 
geregeld door en met de school. Deze vinden geheel of gedeeltelijk plaats buiten de reguliere 
lestijden.  
Denk hierbij aan schaken, dammen, korfbal of andere activiteiten. 
 

Jubileum / afscheidsvieringen 

De Ouderraad denkt mee indien er een viering plaatsvindt om de betreffende persoon gepast in 
het zonnetje te zetten. 
 


