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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het blijft een rare tijd waarin we geconfronteerd worden/blijven met maatregelen waar we ons 
uiteraard zo goed mogelijk aan willen houden. Voorlopig blijven we dus onze handen wassen en 
blijven we alert op klachten bij collega’s, leerlingen en ouders. Blijf gezond allemaal! 
 
De afgelopen weken hebben we veel tijd gestoken in het door laten gaan van de 
informatieavonden en het voeren van de startgesprekken. Fijn dat we dit zo hebben kunnen doen 
en fijn dat jullie hierbij aanwezig zijn geweest! 
 
Het unit-onderwijs begint steeds betere vormen aan te nemen. We zien dat kinderen steeds beter 
weten wat er van hen verwacht wordt en wat het hen oplevert. Mooi om te zien! 
 
Meer informatie over onze school en onze partners kun je vinden op onze website www.antonius-
heusden.nl. Mocht je vragen/opmerkingen hebben; loop gerust binnen, bel of mail en we maken 
een afspraak. De deur staat (bijna) altijd open en de koffie staat klaar. 
 
Team BBS Antonius 
 
Babynieuws! 
Juffrouw Willeke is zwanger! Samen met haar man Thijs en hun zoontjes Rens en Roel 
verwachten zij hun 3e kindje! De uitgerekende datum is 31 maart 2021. 
 
Studiemiddag maandag 5 oktober EN verzette studiedag in januari 
Op maandagmiddag 5 oktober hebben de leerkrachten een studiemiddag. Dat 
betekent dat ALLE GROEPEN om 12.00 uur uit zijn. 
 
De studiedag van DINSDAG 26 januari wordt verzet naar dinsdag 19 januari! 
 
Foutieve datum luizencontrole 
Op de jaarkalender staat dat we woensdag VOOR de herfstvakantie een luizencontrole hebben. 
Dit moet uiteraard de woensdag NA de herfstvakantie (28 oktober) zijn. 
 
Schoolpoort 
Zoals eerder al gecommuniceerd gaan we vanaf morgen alleen nog communiceren via 
Schoolpoort.  
Als je als ouder contact wilt leggen met de leerkracht (bijvoorbeeld voor het ziekmelden van je 
kind), dan vragen wij om dit via SPOEDBERICHT te doen. Als je op het oranje kruisje drukt, kun je 
een bericht typen en doorsturen naar de leerkrachten van je kind. Het voordeel van een 
SPOEDBERICHT is, dat de leerkrachten hiervan een melding krijgen (in de vorm van een “ping”). 
Bij CHAT is dit niet het geval. 
Voorlopig dus graag contact leggen met leerkrachten via SPOEDBERICHT. 
 

http://www.antonius-heusden.nl/
http://www.antonius-heusden.nl/


 
Stagiaires 
De eerste helft van dit schooljaar hebben wij in de verschillende units stagiaires rondlopen die bij 
ons het vak komen leren. Het gaat om de volgende studenten: 
Amelia 1e jaars Kempel unit 6-7-8 
Mark, 3e jaars Kempel unit 3-4-5 
Jarni, 3e jaars Kempel unit 1-2 
Dorthe 1e jaars Onderwijsassistent unit 1-2 
 
Wij wensen hen veel succes en plezier toe op onze school! 
 
Vrijwillige bijdrage Jubileum Glossy 
Vorig jaar rond deze tijd stonden we vlak voor de aftrap van onze jubileumweek. We kijken hier 
nog steeds vol trots en met een brede glimlach op terug. Bij het verspreiden van onze Glossy 
hebben we gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Uiteindelijk hebben we hier ruim 150,- voor 
mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!! 
 
Toestemmingsformulier gebruik foto’s etc. 
Vorig jaar hebben jullie allemaal een toestemmingsformulier ingevuld met betrekking tot het 
gebruik van foto’s van jullie kind(eren) op bijvoorbeeld website of social media.  
Dit formulier hoeft niet jaarlijks opnieuw ingevuld te worden. Mocht er iets veranderen aan jullie 
mening, dan kun je dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 
 
Bieb op school 
Vanaf volgende week is de Bieb op School weer open!!!! Kinderen kunnen dan weer boeken lenen 
op de volgende momenten: 

- Maandag van 14.30 – 15.00 uur 
- Donderdag van 14.30 – 15.00 uur 

 

Kinderboekenweek 2020  
Dit jaar is de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 
oktober. Het thema is ‘En toen’.  
Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld 
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen 
van boeken! 
 
Verkeersveiligheid 
Nu de herfst is begonnen, en daarmee ook weer de periode van wat minder 
goed weer, willen wij de afspraken rondom het halen en brengen van kinderen 
nogmaals onder de aandacht brengen. 

- Als kinderen met de auto gebracht worden via de kiss-and-ride-strook aan de 
Heikamperweg, vragen wij jullie vanuit de Heistraat de Heikamperweg in te 
komen. 

- De parkeerplaats van het Hart van Heuze graag zo veel mogelijk gebruiken bij 
het ophalen van de kinderen (dus niet de groenstrook aan de Heikamperweg). 

 
Graag deze afspraken ook delen met opa’s/oma’s en anderen die kinderen komen brengen / op 
komen halen. 
 
Verkeersquiz 
Vanuit de gemeente Asten kregen we het bericht dat alle basisschoolkinderen uit Asten deel 
kunnen nemen aan een verkeersquiz. 
Deelname is mogelijk t/m 30 oktober 2020, dus geef je snel op via onderstaande website: 
https://vanschijndeladvies.nl/verkeersonderwijs/verkeerskwis-asten-2020  
Je kunt er een erg leuke prijs mee winnen, dus doe je best! 
Succes! 

https://vanschijndeladvies.nl/verkeersonderwijs/verkeerskwis-asten-2020


Expertise netwerk Prodas 
Binnen Prodas is er een netwerk van specialisten die extra ondersteuning kunnen bieden op de 
scholen. Binnen het cluster Asten bieden wij trainingen aan.  
Het gaat om: 
*Faalangstreductietraining (oktober/november) 
*Veerkrachttraining (maart/april) 
*PO-VO met dyslexie (januari/februari) 
*Mindfulness (nog te bepalen) 
 
Daarnaast is er ook individuele begeleiding of groepsbegeleiding op de school mogelijk.  
In overleg met ouders bepalen leerkrachten welke extra ondersteuning nodig is.  
De intern begeleider is hier ook bij betrokken.  

 
Lotgenoten Prodas - rouw en verlies  

Voor kinderen is het fijn als ze zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Prodas wil dat de 
school een van die veilige plekken is. Vandaar dat op elke school een leerkracht en/of intern 
begeleider is aangewezen als contactpersoon Verlies en Rouw (Willy Grondhuis en Esther 
Sweebe). Deze personen volgen scholing en zijn het aanspreekpunt binnen de school voor 
kinderen en leerkrachten die vragen hebben rondom echtscheiding en overlijden. Bovenschools 
worden er, door de werkgroep Verlies en Rouw, lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd voor 
kinderen van gescheiden ouders en voor kinderen die te maken hebben met het verlies van een 
gezinslid. Tijdens zes bijeenkomsten, onder schooltijd, wordt er onder begeleiding van twee 
speciaal opgeleide mensen met elkaar gesproken over wat er veranderd is. Deze bijeenkomsten 
zijn kosteloos en zijn in het belang van het kind.   

In januari 2021 gaan er 2 groepen van start. De aanmeldingsformulieren hiervoor worden in 
november verspreid. Heeft u vragen of interesse dan kunt u zich wenden tot bovenstaande 
contactpersoon of de leerkracht van uw kind.   
Met vriendelijke groet 
Werkgroep Verlies en rouw 
 
Schoolfotograaf 

Op 15 oktober a.s. staat de schoolfotograaf op de planning. Dit jaar worden de 
foto’s wederom gemaakt door het bedrijf Nieuwe Schoolfoto! 
 
z.o.z.                                                                                                            



 

Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of 
www.facebook.com/nieuweschoolfoto.  
 
 

Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een 
 

witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij 
 

speels en in het geheel op de foto. Houd dus rekening 
 

met de kledingkeuze én de schoenen. Lees tips voor 
 

de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto 
 

via deze link: 
 

www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voorde- 
 

schoolfotodag. 
 
 
 

 

Naast de individuele- en groepsfoto’s kunt 
u uw kinderen ook opgeven voor een 

gezinsfoto. Broertjes en zusjes die niet op 
onze school onderwijs genieten mogen 

natuurlijk ook op de gezinsfoto komen te 

staan. 
 

INSCHRIJVEN GEZINSFOTO 
 
 

Het bestellen gaat via internet en de foto’s 
 

worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen de kinderen een 
inlogkaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met francie.bukkems@prodas.nl 
 
 
 
 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
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