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Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar is voor onze school een heel bijzonder jaar. 100 jaar Antonius is een bijzondere
mijlpaal. Dit hele schooljaar zullen er activiteiten in het teken van dit jubileum staan. Onze
jubileumweek, de week voor de herfstvakantie, wordt de knaller!

Vorige week hebben we al uitvoerig stilgestaan bij het jubileum van Francé. 40 jaar op de
Antonius. We hebben hier een spetterende feestdag van gemaakt!

A.s. donderdag vindt de informatieavond plaats waarover eerder is gecommuniceerd.
Hierbij nogmaals de opzet van deze avond.
19.00 – 19.45: groep 3, 4-5 en 5-6
19.45 – 20.30: algemeen gedeelte door het MT in de aula (i.h.k.v. 100 jaar Antonius)
20.30 - 21.15: groep 1-2a, 1-2b en 7-8

Voor volgende week staan de startgesprekken gepland. Hiervoor heeft u gisteren een link
ontvangen waarop u zelf een tijdstip in kunt vullen. 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 (kinderen, ouders en ons als team) een heel fijn, leerzaam en vooral
bijzonder jubileumschooljaar toe!
Team BBS Antonius
Klassenlijst voor alle ouders
Wij willen volgende 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.
Bereikbaarheidsformulier en toestemming foto- en filmmateriaal
Vorige week heeft uw zoon/dochter beide formulieren meegekregen.
Wilt u deze brieven uiterlijk a.s. vrijdag ingevuld en ondertekend inleveren bij de
groepsleerkracht?
Vertrouwenspersoon
Wij willen onszelf graag even voorstellen. Wij zijn juffrouw Francé en juffrouw Esther.
Dit jaar zijn wij de twee vertrouwenspersonen op basisschool Antonius. Leerlingen, ouders en
leerkrachten kunnen bij ons terecht als ze ergens mee zitten of ergens last van hebben. Wij gaan
dan met je in gesprek en samen op zoek naar een oplossing, maar we kunnen natuurlijk ook
gewoon een luisterend oor zijn als je even iets kwijt wilt.
Francé Toemen en Esther Sweebe
Verkeersbrigadiers
Zoals eerder al gecommuniceerd is er op dinsdagmiddag GEEN brigadier bij ’t Sparretje! Mocht
iemand alsnog aangeven dit te willen gaan doen, dan horen wij dit graag.
Met ingang van december is er ook een tijdelijk probleem op maandagmiddag 14.30 uur bij ’t
Sparretje. Wil iemand dit tijdelijk overnemen? 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 1-2a: Anne Veugen
Groep 1-2b: Karin Manders
Groep 3:
Jolanda v. Hoof
Groep 4-5: Inge vd Heijden & Marieke Lingg
Groep 5-6: Inge Vervoordeldonk
Groep 7-8: Nancy Basten (gr 8) & Manja v. Eijk (gr. 7)
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 gang voor de deur richting Korein liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald. Wat er op
vrijdag 6 september nog ligt, wordt aan een goed doel geschonken. Kijkt u even of er iets bij ligt
van uw kind(eren)?

