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Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2018 is omgevlogen! Een jaar waarin er wederom veel gebeurd is; zo zijn we begonnen
met de nieuwe methode IPC, is het Prodas-kantoor bij ons ingetrokken en mede daardoor hebben
we ook in onze school wat veranderingen door kunnen voeren. Dit alles om het onderwijs aan
onze leerlingen nog beter en vernieuwender te maken.
We zijn erg blij en trots op het resultaat! De komende periode zullen er nog een aantal zaken
aangepast worden (waaronder o.a. de aula).
Deze week vieren we kerst met elkaar. Morgenavond bent u allen van harte uitgenodigd om de
afsluiting van onze kerstviering mee te maken. De afsluiting start om 18.30 uur in de aula.
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze NIEUWE 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 fijne Kerstdagen toe en alvast de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Fijne vakantie.
Team BBS Antonius
Donderdag 20 en vrijdag 21 december
Morgen en vrijdag zijn twee bijzondere dagen op school. Morgen wordt er in alle klassen aandacht
besteed aan kerst. Tussen de middag houden alle groepen in hun eigen klas een kerstlunch.
Om 17.00 uur verwachten wij alle kinderen weer terug voor een gezamenlijke kerstactiviteit. We
starten de avond met wat lekkers in de klas. Daarna is er door de werkgroep een speurtocht
voorbereid. Om 18.30 uur bent u allen van harte welkom om de afsluiting met ons mee te vieren.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag vrij. De groepen 5 t/m 8 mogen om 12.00 uur
gaan genieten van een welverdiende vakantie!
Nieuwe gezichten in de school
Na de Kerstvakantie zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden binnen ons personeelsbestand.
Meester Rien zorgde nu op de maan- en dinsdagen voor ondersteuning in de bovenbouw. Dit zal
na de kerstvakantie gedaan worden door Gijs Brusewitz. Daarnaast zal Gijs nog een 3e dag de
invulling van het zwangerschapsverlof invullen van Willeke. Rien blijft op woensdag tot en met
vrijdag gewoon de vervanging van Pia doen in groep 4-5.
Daarnaast zal Lisanne Meulendijks 2 dagen in de groepen 1-2 blijven.
Hieronder stellen zij zich voor. Wij wensen hen heel veel plezier en succes toe op onze school.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Gijs Brusewitz en komende tijd kom ik op basisschool de
Antonius werken. Ik ben 27 jaar en kom uit Asten. Twee jaar geleden ben
ik afgestudeerd van hogeschool de Kempel in Helmond en lesgeven doe
ik met plezier. Hierbij vind ik vooral de sfeer in een groep erg belangrijk.
Ik ben fanatiek voetballer. Bij N.W.C. probeer ik het doel schoon te
houden als keeper van het eerste elftal. Verder houd ik van lekker eten,
speel ik regelmatig op de PlayStation en speel ik gitaar.
Mochten er nog vragen zijn, kom gerust binnenlopen. Op maandag,
donderdag en vrijdag zal ik de leraren van de groepen 6 tot en met 8
ondersteunen.
Groetjes Gijs
Beste ouders,
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Lisanne Meulendijks en
ben op dinsdag en vrijdag in groep 1-2B te vinden ter vervanging van
Willeke. Wellicht een bekend gezicht voor sommigen, want drie jaar
geleden heb ik een heel jaar mogen stagelopen op jullie school.
Ik vind het leuk om te zingen, schilderen en wandelen. Verder kom ik uit
Asten, maar woon op dit moment in Deurne.
De eerste dagen hier heb ik als ontzettend leuk ervaren en heb erg veel zin
in de tijd die komen gaat op de Antonius. Mochten jullie nog vragen hebben
of dingen willen weten, dan ben ik te bereiken via de mail
(lisanne.meulendijks@prodas.nl) of spreek me gerust aan!
Groetjes Lisanne
X-points in onze school
Op onze school laten wij de leerlingen eXploreren, eXperimenteren en eXcelleren. Dit
eXceptionele karakter willen we natuurlijk ook graag buiten de klas eXposeren. Hiervoor hebben
we de zogenaamde X-points laten ontwerpen. Extra plekken in de school waar kinderen zich even
terug kunnen trekken en zich kunnen verwonderen.

Ouderbijdrage afgehouden
Ter informatie: in januari wordt de ouderbijdrage afgehouden.

Aankleding aula
In het vorige Zoeklicht hebben we de vraag gesteld of er 1 of 2 ouders mee wilden denken met de
aankleding van de aula (samen met een aantal bovenbouwleerlingen). We hebben nog geen
aanmeldingen, dus mocht u alsnog interesse hebben….)
Nieuwe website
Vanaf vandaag is onze nieuwe website in de lucht! Neem gerust een kijkje www.antoniusheusden.nl De komende weken zal deze website nog verder aangevuld en verfijnd worden.

Even Voorstellen
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (afgekort MR). De MR geeft adviezen en neemt
besluiten over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben. De MR
vertegenwoordigt ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit de volgende ouders en
docenten:

Wie?
Voorzitter:
Claudia de Klein

Secretaris:
Petra van Bussel

Erika Lintermans

Docenten:
Mariska Verberne

Wille Peeters

Eric van Doorn

Tine Martens

Wat en wanneer?
De MR vergadert ongeveer 1 keer in de 6 weken. De vergaderdata kunt u op de schoolkalender
terugvinden. De vergaderingen zijn openbaar. Na elke vergadering zullen we een korte
samenvatting in het Zoeklicht plaatsen met de onderwerpen/thema’s die besproken zijn.
Het aantal thema’s waar we ons, als MR, mee bezig houden is heel divers, u kunt denken aan: het
schoolplan, veiligheid op school, vakantie rooster, communicatie naar ouders, groepsverdeling.
Als MR hebben we een instemmings- en adviesbevoegdheid naar de school en het management.

Hoe?
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!

