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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar loopt richting het einde… Afgelopen maandag heeft u, per e-mail, de 
groepsverdeling voor het komende schooljaar ontvangen. Indeling van de groepen 1-2 volgt 
binnenkort. Verder heeft u kunnen lezen dat we een nieuwe collega verwelkomen; Pauline 
Zuurendonk. Verderop stelt zij zich voor. 
 
De laatste weken staan er altijd diverse activiteiten op het programma en zijn er de nodige vrije 
dagen. Verderop in dit Zoeklicht leest u hier meer over. 
 
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de problematiek rondom de invulling van het 
brigadiersrooster. Tot op heden zijn er nog altijd 2 plekken open…  
Volgende week vrijdag nemen wij als school, samen met de verkeerswerkgroep en 
gemeente/politie, een beslissing over het wel of niet bezetten van deze oversteekplekken 
het komende schooljaar. We hopen echter dat voor die tijd deze plekken nog ingevuld worden 
door een paar ouders. Aanmelding via helmy@heurik.nl!  
 
Tot slot willen wij nog melden dat wij erg trots zijn op onze groep 8! Zij hebben bij de afname van 
de CITO-eindtoets een gemiddelde score behaald van 539,6. Het landelijk gemiddelde ligt op 
535,7. Supergoed gedaan!!!! 
 
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. 
 
Team BBS Antonius 
 
Activiteiten/Bijzonderheden in de maand juni/juli 

- 4 juni: schoolfotograaf 
- 10 juni: Tweede Pinksterdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
- 17 juni: Studiedag team. Alle kinderen zijn deze dag vrij (Heusden kermis) 
- 19 t/m 21 juni: schoolkamp groep 8 
- 21 juni: groep 3 t/m 7 krijgt het laatste rapport mee 
- 24 t/m 28 juni: optionele oudergesprekken (wens leerkrachten/wens ouders) 
- 25 juni: 13.00 uur kennismakingsmiddag nieuwe groep 
- 1 juli: ouderbedankactiviteit. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging. Reserveert u 

alvast 13.30-14.30 uur? 
- 2 juli: afscheidsmusical groep 8 
- 3 juli: laatste (korte) Zoeklicht verschijnt. 
- 5 juli: laatste schooldag. Om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie! 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Pauline Zuurendonk. Ik ben 37 jaar, getrouwd met Michiel 
en moeder van twee dochters, Noa van 4 en Faya van 2. 
In november 2016 zijn wij verhuisd van het midden van het land naar 
Someren-Heide om daar, samen met mijn ouders, een minicamping over 
te nemen. 
Afgelopen jaar heb ik mogen vervangen op SBO ‘de Brigantijn’ in 
Deurne, waar ik weer nieuwe kennis en ervaringen heb opgedaan.  
Komend schooljaar ga ik starten op Brede Basisschool Antonius in groep 
1/2. 
Ik heb heel veel zin om samen met het team, de kinderen en de ouders 
deze nieuwe uitdaging aan te gaan en een bijdrage te kunnen gaan 
leveren aan de ontwikkeling van de school en de leerlingen.  

Tot snel! 
 
Groetjes Pauline 
 
100 jaar Antonius 

In eerdere berichten hebben we u geïnformeerd over ons aanstaande 
jubileum! In de week van 7 oktober (week voor de herfstvakantie) gaan we 
een feestweek organiseren in het kader van dit bijzondere jubileum. Hoe 
deze week er precies uitziet, blijft nog even geheim. In het laatste Zoeklicht 
van dit schooljaar (woensdag 3 juli) zullen we hier wat meer duidelijkheid 
over geven. 
Houdt u ondertussen de Facebookpagina “Antonius jubileum” in de gaten?  
https://www.facebook.com/JubileumBBSAntonius  

 
Nieuws MR 
14 mei heeft de MR vergaderd. 
We hebben met elkaar een aantal zaken doorgesproken: 
· Er wordt door het MT hard gewerkt aan het schoolplan. Voor de bespreking van dit plan heeft de 
MR een extra vergadering gepland op 4 juni. 
· Het MT is druk bezig met het formatieplan te vullen. Zodra dit is vastgesteld wordt dit aan ouders 
bekendgemaakt.(is afgelopen maandag gebeurd) 
· Het team heeft een studiemiddag over IPC gehad. Hierin zijn ze samen goed op weg en gaan ze 
een volgende studiemiddag hierin een verdieping maken. 
· Het MR-activiteiten plan is afgerond. Dit kan ter inzage worden opgevraagd bij de MR. 
 
De volgende MR vergadering staat gepland op 25 juni. Om goed te kunnen meedenken over het 
beleid van de school is het belangrijk dat we input krijgen van zowel leerlingen en ouders van de 
school. U kunt ons uw input mailen via: MRantoniusheusden@gmail.com  
 
Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet! 
  
Schoolfotograaf 
Zoals eerder al gecommuniceerd, komt volgende week dinsdag 4 juni de 
schoolfotograaf. De foto’s zullen in de grote zaal van Hart van Heuze 
gemaakt worden. Dit i.v.m. de lichtinval in de aula.  
LET OP: de achtergrond van de foto’s zal wit zijn. 
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Vakantiebieb 
De zomer komt steeds meer in zicht en wat is nu fijner dan een warme 
dag doorbrengen met een goed boek? Met de VakantieBieb-app neem 
je 50 e-books overal met je mee.  
 
Wat is de VakantieBieb?  
De VakantieBieb is een app die je kunt downloaden op je smartphone 
of tablet. En dan het goede nieuws: de VakantieBieb is voor iedereen! 
De app is het zomercadeautje van de bibliotheek: gratis te 
downloaden, zonder lidmaatschap van de bibliotheek. De 
VakantieBieb voor de jeugd is drie maanden open: van 1 juni tot en 
met 31 augustus 2019. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen 
erbij. De Online Bibliotheek stelt op deze manier boeken beschikbaar 
voor jong en oud en wil zo het lezen stimuleren. Bovendien is de app 
beschikbaar in zowel de Apple Store als de Google Play Store. Zo kan iedereen met een 
smartphone of tablet gebruikmaken van de VakantieBieb.  
 
Hoe gebruik je de VakantieBieb?  
Het gebruik is heel simpel. Download de app in de Apple Store of Google Play Store. Vervolgens 
kun je je in de app eenmalig registeren of je logt in met je e-mailadres als je de VakantieBieb al 
eens eerder hebt gebruikt. En dan is het tijd om je boekenkast te gaan vullen! Makkelijker kan het 
eigenlijk niet. Let wel op dat je een internetverbinding nodig hebt om de e-books op je boekenplank 
te zetten. Zodra ze er eenmaal op staan, kun je ze lezen zonder internetverbinding. Op de website 
van de Online Bibliotheek vind je meer informatie over de VakantieBieb. 

Dankzij de jeugdboeken in de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat 
is geweldig, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau. Ook jongeren 
hebben baat bij het lezen tijdens de vakantie. Voor hen zijn er in de VakantieBieb ook genoeg 
leuke boeken te vinden. 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar, 
maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is 
en waarom. Kijk op de site van VakantieBieb. 

VakantieLuisteren in de LuisterBieb Ook dit jaar pakt de LuisterBieb weer uit met 
VakantieLuisteren. Een divers aanbod van tien tot vijftien luisterboeken, waarvan twee derde 
jeugdboeken. De openingstijden zijn gelijk aan die van de VakantieBieb: van 1 juni tot en met 31 
augustus voor de jeugd, van 1 juli tot en met 31 augustus voor volwassenen. 

We wensen iedereen weer een fijne leeszomer toe! 

Websites met gratis (luister)boeken en leesspelletjes  

https://www.voormijnkleintje.nl/kinderen-2/leestips-zomer-door-lezen/   
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/5-leestips-voor-een-gezellige-zomer  
https://www.123luisterboek.nl/collection/?sort=lowest  
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html  
https://www.gratis-boek.nl/category/kinderboeken/   
http://www.leerspellen.nl/Lezen-spelletjes  
 
Heuze Olympics 
z.o.z.  
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