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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het einde van het kalenderjaar 2019 nadert. Een bijzonder jaar waarin we geëindigd zijn met de 
viering van ons 100-jarig jubileum. Een jubileum dat ons heel veel opgeleverd heeft; het 
belangrijkste is wellicht de verbindingen die aangelegd en/of versterkt zijn. In aanloop naar dit 
jubileum zijn veel (externe) partijen betrokken geweest. Dank aan iedereen die op wat voor manier 
dan ook hieraan meegewerkt heeft. 
Een jaar ook waarin, mede door de inzet van IPC, leerkrachten, leerlingen en ouders meer 
verbonden zijn. Leerkrachten die op een intensieve manier met elkaar samenwerken, leerlingen 
die vaker en op wisselende plekken in contact komen met elkaar en ouders die vaker en 
intensiever betrokken worden bij school. Deze mooie ontwikkelingen willen wij in 2020 (nog) verder 
uitbouwen. 
  
Voor nu wensen wij jullie allemaal hele fijne, gezellige 
kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar! 
 
Team BBS Antonius 
  
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. 
 
 
Kerst 
Onze kerstviering is morgenavond in de kerk. U bent allen van harte welkom. 
 
Vrijdag 20 december begint de kerstvakantie voor ALLE GROEPEN om 12.30 uur! 
 
Nieuws vanuit de MR 
26 november heeft de MR vergaderd. 
 
We hebben met elkaar een aantal zaken doorgesproken: 
 



· De begroting voor 2020 is besproken. In het team wordt voor het nieuwe schooljaar een invulling 
gegeven aan de werkdrukgelden. Hierin mag het team een voorstel doen waaraan zij deze wensen 
te besteden. 
 
· De schoolgids is gemaakt. Deze is besproken en bekeken. Door het management team wordt 
deze verder aangevuld. 
 
· Het maken van en verspreiden van foto’s van leerlingen is besproken. School heeft er veel 
aandacht voor dat correct mee wordt omgegaan. Het staat ouders en leerlingen ten alle tijden vrij 
om aan te geven als zij geen toestemming geven voor het verspreiden van foto’s. 
 
· Nav een vraag van ouders over de procedure, wanneer er bij geen vervangende leerkracht een 
klas thuis moet blijven, welke klas er dan naar huis moet geeft school aan: Hierop wordt per 
situatie gekeken. Het is altijd onwenselijk als een klas thuis moet blijven. In uiterste nood zal 
gekeken worden wat de beste oplossing is, dus welke klas/groep leerlingen het miste last ervaart 
wanneer zij thuis moeten blijven 
 
· Voor de volgende vergadering staan reeds 2 onderwerpen op de agenda: ‘de identiteit van 
school’ en ‘het taakbeleid’ 
 
De volgende MR vergadering staat gepland op14 januari 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! 
 
Nieuwe thema’s IPC na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie starten we in alle groepen met een nieuw thema IPC. 
Voor groepen 1-2: Tijd voor een feestje (wat is er nodig om een feest te organiseren?) 
Voor groep 3 en 4-5: Sensationeel (over zintuigen) 
Voor groep 5-6 en 7-8: Schatten. (We duiken in de wereld van de archeologie)   
   

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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