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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een geweldig mooi eeuwfeest hebben wij met elkaar mogen beleven. Hieronder een verslag 
van deze week. 
 
Antonius 100 jaar! 
De week voor de herfstvakantie was het dan eindelijk zover; onze feestweek!!! 100 jaar 
Antoniusschool, een bijzonder moment. 
Op maandag hebben we de feestweek officieel geopend. Onder toeziend oog van de 
burgemeester en de drie zonen van het allereerste “Hoofd der school” dhr. Vorstermans, hebben 
we ons nieuwe logo onthuld. 

 
In onze aula is een echte schoolklas van vroeger nagemaakt. In die setting hebben we, samen met 
de toneelvereniging, voor alle kinderen een toneelstuk over een schooldag van vroeger 
nagespeeld. Kinderen waren erg onder de indruk, vooral het straffen wekte de nodige verbazing. 



 
Gedurende de hele week is onze tentoonstelling geopend geweest voor publiek. Veel mensen 
hebben de moeite genomen om een kijkje te nemen en gesprekken over vroeger aan te gaan. Erg 
leuk om zoveel verhalen van vroeger te horen! 
Op dinsdag hadden we de culturele crea-dag. In de ochtend hebben kinderen allerlei workshops 
gevolgd, zoals breien, gutsen, kaarten, punniken etc.  

 
In de middag werd er per groep een dans aangeleerd. Dit varieerde van line-dance tot stijldansen 
tot volksdansen.  
Ook deze dag weer in samenwerking met de gemeenschap (ouders, opa’s en oma’s, 
verenigingen) 

 
 



Woensdag: we hebben met de hele school een bezoek gebracht aan het Boerenbondsmuseum in 
Gemert. Kinderen werden hier een ochtend lang teruggeworpen in de tijd. Zo bezochten we een 
melkfabriek, een smid, een klompenmaker en mochten we een kijkje nemen in een oude boerderij, 
een houtzagerij, een klaslokaal van vroeger (en ook echt een les van vroeger) en nog veel meer. 

 
 
Donderdag was voor de kinderen de grote dag: schoolreis naar TOVERLAND! Het weer was ons 
gunstig gezind en we hebben met z’n allen een topdag gehad! Speciaal dank-je-wel aan de firma 
Bombeeck boomzorg voor het sponsoren van het lekkere zakje chips tijdens onze schoolreis! 

  
Op vrijdag hebben we de intensieve feestweek rustig afgesloten. Voor de kinderen was er een 
soort fancy fair waarbij ze zelf mochten kiezen wat ze deze ochtend nog wilden doen. Een ritje in 
de Peeltram? Voetbalclinic bij ONDO? Activiteit van Jonge Nederland? Of gewoon lekker je haren 
laten doen, een tattoo laten zetten of gewoon een filmpje kijken. 

 
Om 11.15 uur sloten we de feestweek officieel af met onze dienstenveiling. Alle klassen en alle 
leerkrachten afzonderlijk hadden een dienst aangeboden waar een tweetal weken voorafgaand al 



op geboden kon worden. De definitieve hamerslag werd live in de aula gegeven. Het ging er hard 
aan toe! Uiteindelijk leverde de veiling een totaalbedrag op van 1.241 euro! Een supermooi 
bedrag!  
Frank van de SPAR Heusden reikte de cheque uit van de actie t.n.v. ons jubileum. Ook deze actie 
heeft een mooi bedrag opgeleverd: 567 euro! 

 
Al met al hebben we met z’n allen; leerlingen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap Heusden 
een geweldige jubileumweek achter de rug! We zijn trots op de samenwerking die hierin heeft 
plaatsgevonden! 
Dank je wel aan iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft! 
  
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. 
 
Team BBS Antonius 
 
Nieuws vanuit de MR  

Op Dinsdag 17 September heeft de MR haar eerste overleg van het schooljaar gehad, we hebben 
met elkaar een aantal zaken besproken: 

We hebben stil gestaan bij het 100 – jarig jubileum van onze school, de voorbereidingen voor de 
gezellige feestweek en de geplande activiteiten. 

Het Schoolplan, het MR jaarverslag en het Zorgplan werden besproken. 

Vanuit de oudergeleding zijn er een aantal kritische geluiden gekomen over de invulling van de 
ouderbedankmiddag, evengoed is daar hard aan gewerkt ! Het team geeft aan zeker waarde te 
hechten aan de ouderbedankmiddag en zal de kritieken meenemen in de voorbereidingen. 

De volgende MR vergadering staat gepland op 26-11-2019. Zoals altijd geldt: Om goed te kunnen 
meedenken over het beleid van de school is het belangrijk dat we input krijgen van zowel 
leerlingen als ouders van de school. U kunt ons uw input mailen via: 
MRantoniusheusden@gmail.com 

Of spreek ons aan, wanneer je ons ziet! 

IB-nieuws 
*ZAT: 
ZAT staat voor zorgadviesteam. Op onze school bestaat het zorgadviesteam uit politie, gezins-en 
jongerencoach van Sociaal team Asten, Korein, GGD en school. Binnen het ZAT bespreken we 

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


met meerdere disciplines casussen of leerlingen. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gebracht 
en is er de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten. ZAT bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar. 
 
*ENP: 
Prodas heeft een Expertise netwerk (ENP). Hier zijn mensen werkzaam met een expertise op het 
gebied van lezen, gedrag, hoogbegaafdheid etc. Als school kunnen wij een beroep doen op het 
ENP als we een hulpvraag hebben. De leerkracht en intern begeleider dienen in overleg met de 
ouders een aanvraag in. 
 
*Trainingen ENP cluster Asten 
De scholen in Asten-Heusden werken samen binnen het cluster Asten.  
Binnen het cluster worden er dit schooljaar diverse trainingen aangeboden vanuit school. De 
trainingen worden gegeven door mensen van het ENP. Het gaat om 5-8 bijeenkomsten. Locatie is 
BS 't Lover. 
 
*December/januari: training dyslexie en minder 
*Maart/april: po-vo met dyslexie 
*April/mei: veerkrachttraining 
*April/mei: faalangstreductietraining 
 
Leerkrachten en intern begeleider kijken samen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Zij 
zullen dan contact met u opnemen. Denkt u dat uw kind baat kan hebben bij een van 
bovenstaande trainingen, dan bespreek dit gerust met de leerkracht. 
 
 
 
 
 


