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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met onze focus op de speerpunten van dit
schooljaar. Werkgroepen hebben bij elkaar gezeten om zaken te bespreken, weg te zetten in tijd
en afspraken te maken over uitvoering door de hele school heen.
Zo heeft de werkgroep sociaalpedagogisch beleid overleg gevoerd met de uitgevers van
Bikkeltrainingen om koppelingen te maken in de omgang naar elkaar toe.
De werkgroep rekenen heeft een plan opgesteld waardoor er meer effectieve aandacht is voor de
leerlingen door de inzet van extra mensen en middelen.
De werkgroep IPC heeft het eerste thema geëvalueerd en meegekeken met de voorbereidingen op
het tweede thema. Verderop in dit Zoeklicht meer informatie voor u als ouders.
De werkgroep jubileum heeft een globale opzet gemaakt voor de invulling van ons 100-jarig
jubileum.
De werkgroep Natuurlijk leren gaat komende donderdag en vrijdag naar een tweedaags
symposium dat als input dient voor ons nieuwe schoolplan.
Kortom: er gebeuren goede dingen op school waarbij aan alle kanten energie ontstaat om ons
onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen (en op onze eigen
behoeften).
Daarnaast krijgen we de komende maanden een nieuwe website waar momenteel druk aan
gewerkt wordt. Later meer hierover.
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.
Team BBS Antonius

VRIJE MIDDAG DINSDAG 27 NOVEMBER
Zoals in de jaarkalender al aangegeven staat, hebben wij als team op dinsdagmiddag 27
november a.s. een studiemiddag IPC. Dat betekent dat de kinderen VANAF 12 UUR vrij zijn!
Houdt u hier rekening mee?!?!?
Bereikbaarheidsformulieren
Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons het format “Bereikbaarheidsformulier” ontvangen.
Helaas missen wij nog behoorlijk wat ingevulde formulieren.
Het is voor ons erg belangrijk om actuele oudergegevens te hebben zodat we, indien nodig, zo
snel mogelijk contact met u op kunnen nemen.
Op onze website staat dit formulier. U kunt dit digitaal invullen of handmatig.
Alvast bedankt!

Omgaan met materialen
In het vorige Zoeklicht hebben we aangekondigd dat we strenger toe
zullen zien als het gaat om omgaan met materialen.
Het blijkt erg lastig om concreet afspraken te maken over de hoeveelheid
gummen, potloden, schriften etc. die een kind krijgt in een schooljaar.
Aangezien het ons vooral om een verandering van houding en
verantwoordelijkheid gaat, steken we nu vooral in op materialen die vernield worden. Hierover
zullen we contact opnemen en zal er gekeken worden naar een passende oplossing (bijv. voor
eigen rekening).
Werken met IPC
Na de herfstvakantie zijn we in alle groepen gestart met het 2e thema.
Groepen 1-2:
Speuren en ontdekken
Groep 3-4 en 4-5:
Speelgoed
Groep 6-7 en 7-8:
Chocolade
Als bijlage bij dit Zoeklicht vindt u een speciale ouderbrochure over het werken met IPC.
Aangezien dit een groot aantal uren van ons weekprogramma omhelst, is het voor jullie als ouders
goed om te weten wat het is en hoe wij hier mee werken.
Tijdens de algemene informatieavond is hier al kort iets over verteld. Ons jaarprogramma is dus
ingericht op basis van de thema’s die wij vanuit IPC gepland hebben. Tussen de verschillende
thema’s hebben we een steeds een witte week waarin we extra aandacht besteden aan
bijvoorbeeld verkeer, lentekriebels, lezen.
Mocht u meer willen weten over het werken met IPC, dan kunt u terecht bij de leerkrachten of bij
het managementteam. In de klassen zelf is goed te zien wat er allemaal gedaan is en kinderen
kunnen prima vertellen wat het allemaal is.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

