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Beste ouders/verzorgers,
In verband met alle maatregelen rondom Corona hebben wij als team besloten om de maatregelen
die we zelf al genomen hadden, voorlopig aan te houden. Dat betekent dat de optionele
oudergesprekken in november zoveel mogelijk telefonisch of via Teams plaats zullen vinden.
Bij alles wat we de komende periode gepland hebben of nog te plannen hebben, maken we
voortdurend de afweging of en hoe we dit door laten gaan. We houden jullie op de hoogte.
Lijntjes tussen ouders en (groeps)leerkrachten proberen we zo kort mogelijk te houden, ook al
merken wij dat dit momenteel lastig is. Dit blijft dan ook een uitdaging de komende tijd.
Laten we goed voor elkaar (blijven) zorgen en vragen en zorgen met elkaar blijven delen.
Meer informatie over onze school en onze partners kun je vinden op onze website www.antoniusheusden.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
Intocht Sinterklaas in Heusden
Vanuit het Oranjecomité hebben we onderstaande informatie ontvangen met de vraag om deze te
delen met jullie:
Vanwege de Corona-maatregelen mag er dit jaar GEEN Sinterklaasintocht plaatsvinden. Hij zal
dus niet ingehaald worden in het dorp.
Wat dit voor het Sinterklaasfeest op school betekent, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. De
werkgroep is hier nog druk mee doende. Hierover communiceren wij zodra dit voor ons duidelijk is.
Verkeersweek
Deze week besteden we in alle groepen extra aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid.
Volgende week maandag sluiten we deze week af met ANWB Streetwise voor alle groepen. Meer
informatie over verkeer en verkeersveiligheid is morgen te lezen in een speciaal
“VERKEERSLICHT” dat eenmalig uitgegeven wordt in het kader van verkeer. De geplande
fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8 a.s. vrijdag gaat NIET door.
Nieuws vanuit de MR
29 september heeft de MR vergaderd.
We hebben met elkaar een aantal zaken doorgesproken:
· De MR is gestart in de nieuwe samenstelling. Dit jaar nieuw, nemen vanuit school Juf Willy en Juf
Esther deel aan de MR. Welkom! Zie de website van school voor de volledige MR.
· De begroting voor 2021/2022 is aangekaart zodat men kan nadenken over de wensen voor het
inzetten van de werkdrukgelden. Hierin mag het team een voorstel doen waaraan zij deze wensen
te besteden. In de volgende vergadering wordt de begroting besproken
· De infoavonden zijn geëvalueerd, deze zijn goed verlopen.

· Er is gesproken over de start van het unit onderwijs. Het heeft wat start hobbels gehad, de units
zijn goed met elkaar in overleg om hier zo goed mogelijk vorm aan te geven en dit voor de
kinderen zo passend mogelijk te maken.
· Het jaarplan is besproken. Hierin zijn een aantal aandachtspunten besproken. O.a. de
zaakvakken. Bijvoorbeeld dat bij aardrijkskunde topografie aandacht vraagt, of bij geschiedenis de
tijdvakken.
· Er is gesproken over de wadi en een hek. School is met Korein aan het zoeken naar de
mogelijkheden.
· Het jaarverslag van de Mr is goedgekeurd.
· Tot slot is nogmaals besproken dat het ManagementTeam (MT) welkom is bij de MR
vergaderingen en dat er een voldoende open communicatie is dat wanneer de MR zaken wil
bespreken waarbij het MT (nog) niet nodig is zij dit met het MT kunnen bespreken.
De volgende MR vergadering staat gepland op 1 decemer 2020. Om goed te kunnen meedenken
over het beleid van de school is het belangrijk dat we input krijgen van zowel leerlingen en ouders
van de school.
U kunt ons uw input mailen via: MRantoniusheusden@gmail.com
Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet!
Vastenactie 2.0
Vastenactie? U zult zich misschien afvragen: 'Oktober? We zitten toch niet in de vastentijd?" Dat
klopt. Door het coronavirus konden veel activiteiten geen doorgang vinden. De vastenactie is toen
wel deels doorgegaan, maar we hadden minder mogelijkheden om geld op te halen voor de goede
doelen van de vastenactie. En wij willen ook deze mensen niet in de steek laten. Daarom nu
vastenactie 2.0.
Maandag 26 oktober hebben de kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de vastenactie mee naar
huis gekregen. Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje uiterlijk vrijdag
30 oktober weer afgegeven wordt op school bij de groepsleerkracht?
Dit jaar worden er weer een aantal projecten mee ondersteund. Te weten uitbreiding van een
school in Ogembo (Kenia), lesmateriaal voor basiseducatie van volwassenen in Misuku (Malawi)
en renovatie van de eetkamer in verpleeghuis Sint Martinus in Oradea en een nieuwe wasdroger
voor het verzorgingstehuis Sint Antonius in Margitha (beide in Roemeni:e). Alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage.
In 2019 heeft de vastenactie een watreproject ondersteund in Zambia. Hiermee hebben we on
steentje bijgedragen om 7360 mensen van water te voorzien. Een mooi filmpje van dit project staat
op de website van de parochie: https://www.rkfranciscus.nl/?p=news&id=2399

Bericht van ‘Stichting Jacana’ - Hulp aan Zambia
In 2019 heeft de M.O.V.-groep van de
Franciscusparochie via de jaarlijkse Vastenaktie in
Zambia een waterproject kunnen ondersteunen van
de stichting: ‘Jacana’. Van de stichting kregen wij in
juli van dit jaar het volgende bericht.
www.rkfranciscus.nl

