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Beste ouders/verzorgers, 
 
De gezellig drukke decembermaand is bijna aangebroken. Een tijd die voor heel veel kinderen 
spannend is. Op school wordt erg meegeleefd met het verhaal van Sinterklaas. 
Verderop vindt u meer informatie over de Sinterklaasviering en de Kerstviering op school. Let u 
ook op de gewijzigde schooltijden op bepaalde dagen? 
 
Uit praktisch oogpunt zal het Zoeklicht voortaan op woensdag verzonden worden en niet op 
dinsdag (zoals in de jaarkalender staat). Het volgende Zoeklicht verschijnt dus op woensdag 19 
december a.s. 
 
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. 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne Sinterklaasweek toe! Maak er samen iets gezelligs van. 
 
Team BBS Antonius 
 
Andere schooltijden december 
Donderdag 6 december hebben wij als team een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen deze 
dag vrij zijn. 
Donderdag 20 december staat in het teken van onze kerstviering. De kinderen gaan op deze dag 
de hele dag naar school. Ook verwachten wij hen op donderdagavond van 17.00 – 19.00 uur. 
Vrijdag 21 december zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. De groepen 5 t/m 8 gaan tot 12.00 uur naar 
school. Zij zijn ’s middags vrij. 
 
Aankleding aula 
Het laatste gedeelte van onze make-over is de inrichting en aankleding van onze aula. De aula 
moet voor ons een centrum van ontmoeting worden. Een plek waar kinderen, leerkrachten maar 
vooral ook ouders zich welkom voelen. Een plek waar enerzijds plaats is om als school te laten 
zien waar we mee bezig zijn, anderzijds een plek die gezelligheid uitstraalt.  
Voor dit laatste aspect zijn wij op zoek naar een 
of twee ouders die het leuk vinden om, samen 
met een aantal kinderen uit de bovenbouw, na 
te denken over een sfeervolle aankleding 
(hierbij valt te denken aan de feestdagen, 
schoolthema’s, seizoenen, etc). We willen de 
bovenbouwleerlingen hierin een grotere rol geven, 
maar dit kan uiteraard niet zonder aansturing van 
een volwassene. 
Mocht u het leuk vinden om hierin een rol te spelen, 
dan horen wij dat graag! 
 
 

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


Sinterklaas op school 
Volgende week dinsdag verwachten wij Sinterklaas en zijn pieten op onze 
school. Rond 8.40 uur zal hij via de Heikamperweg aankomen. Bij deze bent u 
allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na zijn aankomst volgt 
er een welkom in de aula waarna alle kinderen naar de eigen klas gaan. 
Sinterklaas zal vervolgens alle groepen langs gaan. De bovenbouw houdt 
deze dag surprise in de eigen klas. In de middag vindt er nog een kort bezoek 
plaats aan de bovenbouwgroepen. 
We gaan er samen een gezellige dag van maken! 

 
Kerst  
Op donderdag 20 december vieren wij op school kerst. Wij zijn nog op zoek 
naar ouders die mee willen helpen tijdens de speurtocht van 17.00 – 
19.00 uur. Opgeven kan bij juffrouw Wille. 
 
Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen helpen, bent u toch van 
harte uitgenodigd om om 18.30 uur samen onze viering mee af te sluiten. Tot 
dan 
 

Nieuwe website 
Alle scholen van Prodas krijgen, medio december, een nieuwe website. Allemaal in eenzelfde stijl. 
Daarnaast is er een ouderapp ontwikkelt die bij moet dragen aan een effectievere en 
doelgerichtere communicatie. Er zal met een aantal ouders gekeken worden naar de 
mogelijkheden en inzetbaarheid van deze app. We houden u van onze ervaringen op de hoogte. 
 
Werkgroep verkeer  
De afgelopen tijd is de verkeerssituatie rondom school (met inkomend en uitgaand schoolverkeer) 
door verschillende partijen bekeken. Naast leerkrachten heeft ook de werkgroep verkeer (samen 
met de gemeente) en de stichting beheer en exploitatie Hart van Heuze hiernaar gekeken en zal 
dit ook blijven doen.  
Vanuit de werkgroep verkeer zijn de volgende tips besproken: 

* Parkeert u op de parkeerplaats achter de school, dan willen we u vragen om achteruit in te 
parkeren (of in ieder geval niet met de voorwielen tot aan het trottoir te parkeren). Zo houden we 
meer plaats over op het trottoir voor de voetgangers. 

* Niet fietsen op de parkeerplaats. 

* Komt u met de fiets uw kind halen, plaats deze dan in het fietsenrek bij het Hart van Heuze 

* Gebruik het trottoir om de school te verlaten. 

* Bij een volle parkeerplaats, ook aan de overzijde, denk dan aan de parkeerplaats aan de 
ventweg Meijelseweg. 

* Fietsers die de school verlaten (aan de kant van de Heikamperweg), gaan te voet, via het 
(voormalige kleuter)poortje naar rechts. Bij het zebrapad verkiezen ze de weg naar huis. Links op 
het trottoir is niet toegestaan i.v.m. leerlingen die lopend de school verlaten. 

Wij hopen op uw medewerking! 

100-jarig jubileum 
Zoals eerder al aangekondigd, bestaat de Antoniusschool in 2019 100 jaar! Dit gaan we natuurlijk 
groots aanpakken. In de medezeggenschapsraad en de ouderraad is hier al over gesproken. 
Het belangrijkste om nu alvast te delen is dat er we in het nieuwe schooljaar een feestweek in 
gaan plannen! Een feestweek voor kinderen, ouders en leerkrachten, maar zeker ook een week 
waarin ruimte is voor oud-collega’s en oud-leerlingen. 



Hoe dit alles precies vorm gaat krijgen, volgt op een later moment.  
  
 
 
 
 
 
 


