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Beste ouders/verzorgers, 
 
Tijdens het laatste Zoeklicht, eind november, spraken wij de wens voor fijne, gezellige feestdagen 
voor iedereen uit. Hoe anders is het allemaal verlopen?? 
Nu, eind januari, zitten we nog steeds in een lockdown en gebeuren er in ons land de meest 
verschrikkelijke dingen. Laten we met z’n allen hopen dat we snel weer terug kunnen naar “het 
oude normaal”, wat ons betreft te beginnen met het openen van de scholen. We hopen dat dit dan 
ook de mededeling volgende week dinsdag zal zijn. 
De afgelopen weken is voor ieder van jullie weer flink aanpoten geweest. Het helpen van je 
kind(eren) met het thuisonderwijs, naast je eigen werk en andere zorgen is niet niks. We kunnen 
niet vaak genoeg benadrukken dat we erg trots zijn op jullie en jullie kind(eren). Hou nog even vol, 
weet ons te vinden als het nodig is en hopelijk tot snel! 
 
Team BBS Antonius 
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, Mijn naam is Renee Wilmsen. Na mijn 
zwangerschapsverlof was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze 
nieuwe uitdaging vond ik op de Antonius in Heusden. Wat heb ik onwijs 
veel zin om na mijn verlof, weer aan het werk te mogen als leerkracht! 
De kinderen zullen mij gaan zien van dinsdag tot en met vrijdag in de 
units 3-4-5 en 1-2.  
Samen met mijn vriend, dochter van bijna 2 en zoontje van 3 maanden, 
woon ik in Deurne. Ik vind het heerlijk om samen naar het bos of een 
speeltuin te gaan. Verder ga ik graag korfballen, maar mijn 
allergrootste hobby is uit eten gaan!  
Mocht je nog vragen hebben, meer willen weten of iets anders… Stuur 
een mailtje naar renee.wilmsen@prodas.nl. Hopelijk kunnen we snel 
persoonlijk kennismaken!  
 
Groetjes Renee Wilmsen 
 
IB-nieuws (rapporten, CITO-toetsen en oudergesprekken)  
De rapporten, cito toetsen en oudergesprekken zullen niet gedaan worden volgens de huidige 
planning.  
 
Als de kinderen op 8 februari weer naar school mogen, dan is er één week les. Daarna staat er 
een week carnavalsvakantie.  
 
Cito toetsen kunnen dan pas na de vakantie worden afgenomen en daaropvolgend zal het rapport 
verschijnen. Aansluitend zullen er dan ook oudergesprekken plaatsvinden.  
 
Zodra de kinderen weer op school zijn sturen we u hiervoor een nieuwe planning.  
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In de media wordt er veel gesproken over leerachterstanden. Leerachterstand is relatief in een 
land waarin alle kinderen geen fysiek onderwijs volgen. Dus maak u niet teveel zorgen.  
Wij kijken bij terugkomst naar de ontwikkeling van het kind en sluiten aan bij wat er nodig is voor 
het kind. Zowel op het gebied van leren als de emotionele ontwikkeling. 
 
Tot die tijd, blijf in contact met de leerkrachten wanneer het nodig is.  
Samen willen we het beste voor onze kinderen.  
 
Schoolpoort 
 

 
Vastenactie  
De kinderen van de Antoniusschool hebben met de vastenactie (de spaardoosjes)  
€ 192,66 opgehaald. Het MOV Asten/Heusden/Ommel wil iedereen hartelijk danken voor deze 
geweldige inzet. Het geld komt ten goede aan de projecten in Kenia, Malawi en Roemenië.  


