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Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de feestweek rondom ons jubileum staat nu de feestmaand december voor de deur. Verderop 
in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover. 
 
Wij wensen u allemaal een hele fijne decembermaand toe! 
 
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 
 
Sinterklaas 
Op donderdag 5 december a.s. zal Sinterklaas, samen met enkele pieten, een bezoek brengen 
aan onze school (in de brief vanuit het Sinterklaascomité stond per ongeluk dinsdag 5 december). 
 

          Hij komt, hij komt…………. 
Nog een aantal nachtjes  slapen en dan zal Sinterklaas met zijn Pieten de 
school komen bezoeken. 
De Hoofdpiet heeft naar school gebeld en gezegd dat Sinterklaas op 
donderdagochtend 5 december zal komen. 
Om 8.45 uur staan we met z’n allen aan de voorzijde van school aan de 
Heikamperweg. 

De groepen 1,2,3 en de kinderen van Korein staan op de stoep aan de zijde van de 
school. 
De groepen 4/5, 5/6 en 7/ 8 staan aan de overzijde van de straat op het gras voor de 
huizen. 
Ook alle moeders, vaders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom op de 
Heikamperweg. 
De Sint komt te paard, dus niet al te hard zingen als ze er zijn!  
 
Daarna, kan het feest beginnen !!! 
 
 
 

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


Studiedag 6 december 
Op vrijdag 6 december zijn alle leerlingen VRIJ. De leerkrachten hebben dan een studiedag met 
de volgende onderwerpen: schoolplan, doelen, werkgeluk. 
 
Kerst 
Kerstviering 
De kerstviering van dit jaar is op donderdagavond 19 december. Omdat we in het jubileumjaar 
zitten, zal onze jaarlijkse kerstviering een bijzonder tintje hebben. De werkgroep is al druk bezig 
met de voorbereidingen. Noteer vast in de agenda: 
 
Kerstviering Antonius 
Datum: Donderdag 19 december 2019 
Tijd: 18:00-19:30 uur.  
Plaats: kerk  
Iedereen is van harte welkom om bij deze viering aanwezig te zijn.  
 
Uitgebreidere informatie volgt t.z.t. 
 
Voor wat betreft de schooltijden betekent dit dat de kinderen donderdag dus 3x naar school 
gaan. Voor vrijdag 20 december begint de kerstvakantie voor ALLE GROEPEN om 12.30 
uur! 
 
Kijkochtenden BBS Antonius 
We hebben besloten, binnen cluster Asten, een andere invulling te geven aan de traditionele open 
dag.  
Op woensdag 4 en vrijdag 6 maart 2020 zullen we de school open stellen voor ouders die zich 
oriënteren op een basisschool voor hun kind. Bent u benieuwd naar wat ons onderwijs te bieden 
heeft voor uw kind? Kom dan naar de kijkochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Tijdens deze 
ochtenden kunt u een kijkje komen nemen op onze school en is er de mogelijkheid om uw kind in 
te schrijven. 
 
Verkeersveiligheid  
In deze donkere dagen is het extra belangrijk om zichtbaar aan het verkeer deel te nemen, door 
het gebruik van licht en reflectoren. Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver goed 
kunnen zien. 
 
Een aantal tips van Veilig Verkeer Nederland: 
 
Een veilige fiets kan niet zonder: 
- Een goed werkend voor- en achterlicht 
- Reflectoren in de trappers 
- Een rode achter reflector 
- Zijreflectie in de wielen 
 
Opvallen kan ook met kleding: 
- Bij regen, schemering en in het donker valt felle 
of lichtgekleurde kleding het beste op. 
- Bij mist overdag zie je donkerkleurige kleding 
het beste. 
- Reflecterende strips helpen ook om beter op te 
vallen. 
 
Geeft u uw kind in deze donkere maanden 
ook een hesje aan?!?!?!  



 

    

WELKOM ALLEMAAL BIJ DE KERSTVIERING 
 
 

 
 
 

We nodigen alle kinderen uit om samen met jullie gezin 
en opa’s en oma’s Kerst te vieren. In de viering wordt 
met beeld en muziek het kerstverhaal verteld. 
Jij en je familie zijn van harte welkom! 
24 december 2019  H. Antoniuskerk Heusden 
19.00 uur – 19.45 uur   

H. Antoniuskerk Asten – Heusden 
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                8December  om13.30 uur 
  Antonius van Padua kerk       
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     Vorstermansplein Heusden 

 
 

Voor   

jong en oud !!!  
 

( vanaf 6 jaar ) 


