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Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is ondertussen een paar dagen onderweg en het lijkt alweer alsof we niet
weggeweest zijn. Veel dingen voelen weer als vanzelfsprekend, maar we hebben ook nog tijd
nodig om te wennen aan alle (nieuwe) zaken die prioriteit hebben:
- Corona-maatregelen die zorgen voor de nodige extra zorg en alertheid.
- Starten in het werken met units wat nog gewenning en afstemming vereist.
Om op dit laatste verder te gaan hebben we besloten om, ondanks de Corona-perikelen, de
informatieavond toch door te laten gaan. We willen jullie graag “live”’ bijpraten over het werken in
de units.
Daarom hebben we gekozen voor een informatieavond per unit, waarbij de unit ook nog eens in
tweeën wordt gesplitst. Concreet betekent dit:
- donderdag 3 september 19.00 uur: Unit 6-7-8, de leerlingen waarvan de achternaam begint met
A t/m K. Dit gedeelte duurt tot 19.45 uur.
- donderdag 3 september 20.00 uur: Unit 6-7-8, de overige ouders (L t/m Z).
- maandag 7 september 19.00 uur: Unit 3-4-5, de leerlingen waarvan de achternaam begint met A
t/m L. Dit gedeelte duurt tot 19.45 uur.
- maandag 7 september 20.00 uur: Unit 3-4-5, de overige ouders (M t/m Z).
- dinsdag 8 september 19.00 uur: Unit 1-2, de leerlingen waarvan de achternaam begint met A t/m
K. Dit gedeelte duurt tot 19.45 uur.
- dinsdag 8 september 20.00 uur: Unit 1-2, de overige ouders (L t/m Z).
Deze informatiebijeenkomsten worden gehouden in onze aula, zodat we de 1,5 metermaatregel
kunnen waarborgen. Er mag per leerling 1 ouder aanwezig zijn. Graag vooraf de
gezondheidscheck uit de bijlage al invullen en meenemen
Vanwege het uitsmeren van de informatieavonden, zullen de startgesprekken wat ruimer ingepland
worden dan in de jaarkalender aangegeven staat. Hiervoor ontvangt u binnenkort, via e-mail, een
link waarop u zelf een tijdstip in kunt vullen. Precieze datum volgt nog. De kinderen van groep 5
t/m 8 sluiten bij deze gesprekken aan.
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.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 een heel fijn en leerzaam schooljaar toe!
Team BBS Antonius

Schoolpoort
Vorige week heeft u een activeringslink via mail gehad voor toegang tot Schoolpoort. We hebben
gezien dat al veel ouders dit geactiveerd hebben, maar missen toch nog wat ouders. Graag deze
activeringslink openen zodat u toegang krijgt tot Schoolpoort.
Klassenlijst voor alle ouders
Vanuit de wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen wij GEEN
klassenlijsten meer verspreiden.
Bereikbaarheidsformulier
Morgen krijgen alle kinderen een bereikbaarheidsformulier mee.
Wilt u deze uiterlijk volgende week vrijdag ingevuld en ondertekend inleveren bij de groepsleerkracht?
Luizenpluizen
Krijgt u de kriebels? Niet nodig, en vooral: dit berichtje is om de kriebels te voorkomen!
In een vakantie vindt een hoofdluis de hoofdhuid van een kind soms een fijn plekje vinden om te
bivakkeren. En u herkent vast dat wanneer 1 kind binnen het gezin er last van heeft, soms de rest
van het gezin mee gaat doen. Op school willen we dat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen, zeker
om dat daar veel kinderen bij elkaar zijn.
Daarom bekijken we al sinds jaar en dag de hoofdhuiden van de kinderen om eventuele “gasten”
aan te pakken, steeds in de week na een vakantie. Een klein klusje, maar ook hier geldt: vele
handen maken licht werk. Wilt u ons komen helpen?
Wat is de tijdsbelasting voor u? Na elke vakantie (5x per jaar) een uurtje werk, meestal op de
woensdag na een schoolvakantie. Heeft u tijd en wilt u ons komen helpen? Laat het dan weten aan
Inge van der Heijden (imwvanderheijden@live.nl of 06-37199999)
Veel dank namens de luizenbrigade en school!
Vanochtend heeft de luizencontrole plaatsgevonden. Gelukkig is er niets geconstateerd! Fijn!
Bieb op school
De bieb op school is verhuisd naar het andere leerplein. We gaan er z.s.m. voor zorgen dat deze
operationeel is. Dit is nu nog niet het geval. Vandaar dat de Bieb volgende week nog niet geopend
is. Wij informeren u wanneer dit wel het geval is!
Vertrouwenspersonen
Meester Roy en juffrouw Esther zijn dit jaar de twee vertrouwenspersonen op onze school.
Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen bij hen terecht als ze ergens mee zitten of ergens last
van hebben. Zij gaan dan met je in gesprek en samen op zoek naar een oplossing, maar ze
kunnen natuurlijk ook gewoon een luisterend oor zijn als je even iets kwijt wilt.
Verkeersbrigadiers
Voor dinsdagmiddag hebben we een brigadier bij ’t Sparretje! Een ouder heeft geruild, waardoor
we nu op vrijdagmiddag 12.30 uur nog een plek open hebben. Mocht iemand aangeven dit te
willen gaan doen, dan horen wij dit graag.
Graag een mailtje naar helmy@heurik.nl of mandyvogels@hotmail.com
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 1-2 Karin Manders
Groep 1-2 Anne veugen
Groep 3 Karin Manders
Groep 4 Jolanda van Hoof
Groep 5 Inge van der Heijden
Groep 6 Marieke Lingg
Groep 7 Inge vervoordeldonk
Groep 8 Nancy Basten

Klassenouders stemmen met elkaar af ivm Units en overlap.
De ouderraad coördineert dit alles. Zij vergaderen zo’n 7 keer per jaar. Vergaderingen zijn bij te
wonen, indien gewenst.
De ouderraad heeft ook een e-mailadres: or.antonius@prodas.nl
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar
dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer.
Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het
werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun
hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van
onze kinderen te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is
een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er
niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
Sporten in Asten

Schoolspot

Beste ouder,
Heeft je zoon of dochter binnenkort een eigen laptop nodig? Voor het maken van huiswerk of het
typen van verslagen? Om je te helpen hebben we een aantal tips verzameld, waardoor je
gemakkelijker een keuze kunt maken en zo een passende laptop bestelt.
Onze tips voor de aanschaf van een laptop voor je kind:
 Windows besturingssysteem 10 (als de school op Windows werkt). Windows 8 wordt niet meer
ondersteund.
 Schermgrootte: tussen 10 en 14 inch, als je 'm meeneemt naar school.
 Gebruik je de laptop alleen thuis? Kies dan voor 13-17 inch.
 Intern geheugen: 4 GB voldoet prima (maar hoe hoger, hoe vlotter de laptop werkt).
 Batterijduur: minimaal 4 uur.
 Processor: voor school gebruik een Celeron of Pentium, bij intensiever gebruik een i3 of i5 en voor
extreem intensief gebruik een i7.
 SSD harde schijf: aanbevolen (laptop start sneller op en wordt minder kwetsbaar).
 Gewicht: liefst niet meer dan 1,7 kg als je ‘m meeneemt naar school.
 Accessoires: goede hoes voor de bescherming van het apparaat en een muis voor gemakkelijke
bediening.
Wij hebben op deze pagina een aantal laptops voor je op een rij gezet.
Nog veel meer producten met korting via schoolspot
Naast laptops kun je op schoolspot ook terecht voor smartphones, e-readers en tablets. En ook
verkopen we software. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 3,99 per jaar voor Office ProPlus en
Windows 10 is zelfs helemaal gratis. Er is keuze uit ruim 600 artikelen.
Wat is schoolspot eigenlijk?
Ken je ons nog niet? Wij zijn schoolspot en bij ons kun je profiteren van kortingen op onder meer
software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten. Zo verkopen we
bijvoorbeeld Office voor een zeer lage prijs en Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis.
Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met
korting.
Account aanmaken
Heb je nog geen account bij schoolspot? Klik dan hier om een account aan te maken. Heb je al
een account? Dan zien we je graag snel in onze webshop!
Met vriendelijke groet,
Schoolspot.nl

