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Beste ouders/verzorgers, 

 
De laatste week van het schooljaar is alweer aangebroken. Een week van terugkijken, opruimen, 
poetsen en afsluiten met elkaar voordat we allemaal kunnen genieten van een welverdiende 
vakantie; kinderen, leerkrachten en ouders! 
Afgelopen maandag hebben wij, tijdens onze ouderbedankmiddag, onze dank uitgesproken voor 
alle hulp die wij dit schooljaar hebben gekregen! DANK JE WEL, ook aan ouders die maandag niet 
in de gelegenheid waren om te komen luisteren. 
  
Voor nu wensen wij u allemaal een hele fijne zomervakantie toe! Geniet er van en wij zien de 
kinderen graag weer terug op maandag 19 augustus! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team BBS Antonius 
 
100 jaar Antonius! 
Op 1 augustus a.s. is het dan zover: De Antoniusschool bestaat 100 jaar!!!!  
Het komende schooljaar staan we hier uitgebreid bij stil. Meer informatie krijgt u 
morgen in een aparte mail. Hierin schetsen wij alvast globaal het programma van 
onze feestweek en geven wij ook aan waar we graag hulp bij kunnen gebruiken. 
We hopen dat we, net als zo vaak, ook ter voorbereiding en tijdens de uitvoering 
van ons jubileum een beroep op u kunnen doen! 
 
Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen 25 Juni heeft de MR vergaderd. 
 
Gezien dit onze laatste vergadering was van dit schooljaar stond deze vooral in het teken van het 
afronden van een aantal zaken zoals het schoolplan en het werkverdelingsplan. 
 
Goed om te horen en te merken dat de formatie voor het schooljaar 2019-2020 over het algemeen 
goed is ontvangen, hier en daar kritische geluiden maar ook positieve reacties. 
 
Er is besproken dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over het wel dan niet doorstromen van de 
kleuters. Hiervoor geldt een landelijk beleid, maar ook vanuit Prodas is hier een visie op. Het team 
op school heeft de ouders van de betreffende leerlingen geïnformeerd over het hoe en waarom. 
Het moment waarop dit gebeurde had in sommige gevallen beter gekund, een kwestie van 
communicatie is onze conclusie. Dit heeft de aandacht van de betrokken leerkrachten! 
 
Het verzoek aan alle ouders blijft hetzelfde als voorheen, zijn er vragen, meldt u zich dan aub bij 
de groepsleerkracht. 
 
De volgende MR vergadering staat gepland in het volgende schooljaar op 17-09-2019. Ook voor 
volgend schooljaar geldt: Om goed te kunnen meedenken over het beleid van de school is het 
belangrijk dat we input krijgen van zowel leerlingen als ouders van de school. U kunt ons uw input 
mailen via: MRantoniusheusden@gmail.com  
 
Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet! 
Fijne vakantie gewenst voor iedereen. 

mailto:MRantoniusheusden@gmail.com


 
Klassenouders 
Hieronder vindt u de klassenouders: 
Groep 1-2a: Anne Veugen 
Groep 1-2b: Karin Manders 
Groep 3:      Jolanda van Hoof 
Groep 4-5:   Inge van der Heijden & Marieke Lingg 
Groep 5-6:   Inge Vervoordeldonk 
Groep 7-8:   Manja van Eijk / Nancy Basten 
 
Jaarinfo / Ouder jaarkalender 
Morgen ontvangt u de jaarinfo en de jaarkalender. Handig om thuis op te hangen! De activiteiten 
die op dit moment bij ons bekend zijn, staan erop. Uiteraard zullen er in de loop van het schooljaar 
activiteiten bijkomen. Hierover wordt u, zo veel mogelijk via het Zoeklicht, geïnformeerd. 
 
Vakantierooster/studiedagen 
In een eerder Zoeklicht heeft u de vastgestelde schoolvakanties al kunnen lezen. Hieronder geven 
wij nogmaals een volledig overzicht (inclusief studiedagen).  
 

Herfstvakantie ma 14-10-19 t/m vrij 18-10-19 

Sinterklaas vr 06-12-2019 

Kerstvakantie ma 23-12-19  t/m vrij 03-01-20 

Carnavalsvakantie ma 24-02-20  t/m vrij 28-02-20 

Prodas-studiedag wo 18-03-2020 

Paas-maandag ma 13-04-2020 

Mei-vakantie ma 20-04-20 t/m vrij 01-05-20 

Hemelvaart do 21-05-20 en vr 22-05-20 

Pinkster-maandag ma 01-06-20 

Kermismaandag ma 08-06-20 

Zomervakantie ma 13-07-20 t/m vr 21-08-20 

 
Typtuin 

 
HERINNERING: Schrijf in voor 1 augustus voor die extra korting! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Op onderstaande locatie wordt na de zomervakantie de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 

Wanneer is de typecursus? 

Startdatum: donderdag 3 oktober 2019 

Lestijd: 16:30 tot 17:30 uur 

Leslocatie: Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 5725 AN ASTEN-HEUSDEN 

 

Waarom zou ik mijn kind(eren) nu al inschrijven? 
Wanneer je jouw kind(eren) voor 1 augustus inschrijft krijg je een leuke korting. Weet je de nieuwe planning nog niet 
van bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 2 weken voor de start kosteloos 
annuleren. Let op, vol = vol! 
 

Prijs cursus Korting tot 1 augustus Je betaalt tot 1 augustus 

€175,- €15,- €160,- 

 
Kenmerken de Typetuin 

 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). 

 
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” (de korting wordt automatisch verrekend). 
5) 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 

 
Bieb 
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