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Beste ouders/verzorgers, 
 
Onze feestweek staat nu echt voor de deur…. Spannend, maar vooral erg leuk! Afgelopen week 
hebben we de kinderen het programma verteld. Veel enthousiaste reacties, vooral voor de 
schoolreis naar Toverland! Dank aan jullie voor de massale aanmeldingen voor ouderhulp in die 
week. Mocht u op dinsdagochtend nog een gaatje hebben (of iemand anders kent die wel zou 
willen helpen) dan horen wij dat graag. 
 
Volgende week zullen we, in een aparte “feestmail”, meer bekend maken over concrete 
afspraken/tijden etc. Op de volgende pagina leest u meer over onze dienstenveiling. We hopen op 
mooie biedingen! 
 
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. 
 
Wij wensen iedereen (kinderen, ouders en ons als team) een heel fijn, leerzaam en vooral 
bijzonder jubileumschooljaar toe! 
 
Team BBS Antonius 
 
Verkeersbrigadiers 
Met ingang van 1 december is er een tijdelijk brigadiersprobleem op 
maandagmiddag 14.30 uur bij ’t Sparretje. Wil iemand dit tijdelijk overnemen?  
Ook voor dinsdagmiddag is nog altijd GEEN brigadier bij ’t Sparretje 
gevonden! Mocht iemand alsnog aangeven dit te willen gaan doen, dan horen 
wij dit graag. 
Graag een mailtje naar helmy@heurik.nl of mandyvogels@hotmail.com  
 
 
 

 
 
Death Valley groep 7-8 
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit cultuur is voor de groepen 7 en 8 in Asten een lessencyclus ontworpen, vol met Astense 
verhalen, over deze periode. Over keuzes en dilemma’s waar mensen in oorlogstijd mee te maken 
kregen.   
A.s. maandag gaat groep 7-8 op excursie naar diverse plekken in Asten. Zo wordt er bij de molen 
een echt veldhospitaal nagebouwd en is er in Museum Klok & Peel een tentoonstelling over onze 
gemeente tijdens WOII. Voor meer informatie: www.deathvalleydepeel.nl  
Andere activiteiten die de komende dagen op de planning staan: verteller in groep 7-8 en een 
bezoek aan de toneelvoorstelling “De weg naar vrijheid” door de groepen 6 t/m 8.   
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100 jaar Antonius 
De jubileumweek staat nu echt bijna voor de deur. Hieronder vindt u de poster met daarop alle 
festiviteiten in die week. 
 

 
 



Hierbij willen wij u ook alvast attenderen op onze DIENSTENVEILING. Alle 
klassen, én elke individuele leerkracht, hebben een dienst bedacht waarop 
geboden kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- Compleet verzorgd kinderfeest 
- High tea voor ouders 
- Keepersclinic Helmond Sport 
- Enz. enz. 

Begin volgende week krijgt u een link doorgestuurd waarop al onze diensten 
vermeld staan. Het is de bedoeling dat u via die site een bod uitbrengt en zo 
tegen elkaar op gaat bieden. Het hoogste bod (vrijdag 11 oktober 11.45 uur) 
wint uiteindelijk de dienst.  
Tijdens de afsluiting van onze jubileumweek op vrijdag 11 oktober zal de definitieve hamerslag van 
elk item gegeven worden. U bent er dan toch ook bij om live het winnende bod te plaatsen??? 
We hopen de 11e dan ook op een hoge opkomst! 

 
Aanvang dienstenveiling op deze dag: 11.15 uur!  
 

Tentoonstelling 
Gedurende deze feestweek wordt onze aula omgetoverd tot Schoolklas van vroeger. Naast oude 
schoolbanken, een oude lessenaar en allerlei andere attributen, is er ook veel foto- en 
filmmateriaal beschikbaar die wij graag tentoon willen stellen. 
Hieronder vindt u de poster waarop de openingstijden van deze tentoonstelling vermeld staan. Wij 
hopen u allen te mogen begroeten tijdens deze jubileumweek! 

 



 


