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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar 2018-2019 is ondertussen alweer over de helft. Wat gaat een schooljaar toch snel! 
Komende weken staan in het teken van rapporten en oudergesprekken. Een goed moment om de 
balans op te maken en samen met jullie te kijken naar zaken die goed gaan en dingen waar nog 
wat harder aan gewerkt moet worden. Fijn om te zien dat, in het kader van deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, de nieuwe digitale ouderplanning al velen van u ingeschreven hebben! 
 
Op zondag 17 februari vindt onze open dag plaats van 11.00-12.30 uur. Verderop in dit Zoeklicht 
leest u hier wat meer over.   
 
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. 
 
Team BBS Antonius 
 
Carnaval 
Op vrijdag 1 maart a.s. vieren wij op school Carnaval! 
Jeugdprinses Laura en Adjudante Janske zullen deze dag voorop 
gaan in de polonaise! 
Zoals op de jaarkalender al was aangegeven hanteren wij deze 
dag andere schooltijden: 
Alle groepen starten om 9.30 uur (wanneer dit lastig voor u is, 
mogen kinderen ook al om 8.30 uur komen). De groepen 1 t/m 4 
starten de vakantie dan om 13.30 uur. De groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur. 
We gaan er samen een gezellige dag van maken! Onze optocht start om 12.30 uur! Route volgt in 
het volgende Zoeklicht. 
 
Koningsspelen en Pasen 
In tegenstelling tot wat er op de jaarkalender staat, worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 
12 april. Vrijdag 19 april besteden we op school dan aandacht aan het Paasfeest. 
Voor beide vrijdagen betekent dit dat de schooltijden voor alle groepen tot 12.30 uur is. 
 
Situatie conciërge Jan Slegers 
In de kerstvakantie heeft Jan Slegers een hartinfarct gehad. Het herstel hiervan loopt, naar 
omstandigheden, wel goed, maar vraagt tijd. Hoelang zijn herstelperiode zal duren is nog 
onduidelijk. 
Op dit moment hebben we Joey, onze vrijwilliger, bereid gevonden om voorlopig op 2 momenten 
per week aanwezig te zijn om taken van Jan over te nemen.  
 
 
 
 

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


Nieuws vanuit IB (interne begeleiding) 
*Toetsen: 
In de klassen zijn de afgelopen weken de Cito toetsen gemaakt. Dit levert ons weer een heleboel 
informatie op om de juiste leerstof en aanpak in de klas te gebruiken. De leerkrachten verwerken al 
deze toetsgegevens en maken nieuwe plannen voor de komende periode.  
 
*Rapporten: 
Op vrijdag 1 februari krijgen de kinderen het rapport mee. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen 2x per jaar een rapport mee. In februari en in juni.  
Voor groep 8 zal er vanaf dit schooljaar geen 2e rapport meer zijn. Zij krijgen dus alleen een 
rapport in februari.  
 
*L!FT 
Iedere donderdag van 13.30 tot 14.30 uur staat de L!FT gepland voor de meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. De L!FT bestaat uit een onderbouw en bovenbouw. De groepen wisselen elkaar af. Juf 
Ellen begeleidt deze leerlingen met diverse opdrachten.  
 
*ZAT 
Enkele keren per jaar is er bij ons op school een bijeenkomst van het zorgadviesteam(ZAT). Het 
zorgadviesteam is een samenstelling van mensen van diverse partijen binnen en buiten 
school(gezins- en jongerencoach, Korein, Pinkeltje, politie en GGD). Het gaat om een 
multidisciplinair overleg waarin vragen omtrent kinderen worden besproken. De verschillende 
expertises worden bij elkaar gebracht. Ouders worden hierbij betrokken en over geïnformeerd.  
 
*Gezins- en jongerencoach 
In Asten werken de scholen met gezins- en jongerencoaches voorheen opvoedondersteuners. Zij 
werken vanuit Sociaal team Asten  en zijn gevestigd in de Beiaard. Heeft u een hulpvraag voor 
thuis dan kunnen wij u met hen in contact brengen. 
De gezins- en jongerencoach is regelmatig op school te vinden. Voor onze school is dat Janneke 
Romme. Meer informatie leest u op www.sociaalteam-asten.nl  
 
Rapporten en oudergesprekken 
Zoals hierboven al aangegeven, krijgen alle kinderen a.s. vrijdag hun rapport. Volgende week 
vinden dan de oudergesprekken plaats. Hiervoor heeft afgelopen maandag een link in uw mail 
ontvangen. 
 
Open dag zondag 17 februari 
Op zondag 17 februari a.s. houden wij onze jaarlijkse open dag. U bent van harte welkom tussen 
11.00 uur en 12.30 uur. Nieuwe ouders en kinderen hebben de mogelijkheid om een rondje door 
onze school te maken en informatie in te winnen. Voor al schoolgaande kinderen is er weer een 
speurtocht. 
 
Versterking werkgroep Petazzie 
Werkgroep Petazzie? Bestaat die nog? Jazeker!! De Petazzie is in een ander jasje gegoten en de 
bedrijfsbezoeken worden nu geïntegreerd in de IPC-thema's.  
Onze werkgroep zoekt versterking om te brainstormen over en het regelen van bedrijfsbezoeken of 
gastsprekers.  
Ongeveer elke 8 weken zijn we met een ander thema bezig (5 thema’s per bouw per jaar). Er zijn 3 
bouwen (groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8), dus 3 thema’s per periode.  
Hoe gaat dat dan in zijn werk? 
-Ca. vier weken voor aanvang van een nieuw thema komt de school met een verzoek voor een 
excursie binnen het aankomende thema.   
-Er zijn drie thema’s per periode. Na het brainstormen verdelen we de thema’s onderling.  
-Wij regelen 1 excursie of gastspreker per thema. We geven de datum door aan de school en aan 
de klassenouders. 
-Klassenouders regelen, zo nodig, vervoer voor de kinderen in de klas. 
 
Heeft u nog vragen of heeft u interesse? Laat het ons weten! 
Neeltje van der Loo, Linda Strik, Micha Klook en Mariska Verberne 

http://www.sociaalteam-asten.nl/


 
Nieuws van de bieb  

Thuis doelpunten maken en scoren? Hoe gaaf 
is dat?  
Bibliotheek Helmond-Peel en Helmond Sport 
dagen jullie uit ! 
Vanaf 14 januari is het leesproject “Scoor een 
Boek!” gestart. De bedoeling is om zoveel 
mogelijk boeken te lezen (‘scoren’). Ze worden 
hierin aangemoedigd door Helmond Sport 
doelman Stijn van Gassel. Het hele gezin kan 
mee scoren.  
Haal een Scoor een Boek!-poster op bij de klantenservice in de bieb. Op de poster staan 11 leuke 
leesuitdagingen waar je doelpunten mee kunt verdienen. Is er thuis een boek, krant of tijdschrift 
(voor)gelezen, dan verdien je een punt (een voetbalsticker). Poster vol? Vul je gezinsgegevens in 
en lever de poster vóór 2 april in bij jouw Bibliotheek in Asten. Je kunt meteen een nieuwe poster 
ophalen. Je maakt kans op wedstrijdkaarten van Helmond Sport voor het hele gezin. 
Op maandag 8 april 2019 worden de kaarten verloot onder de deelnemers. 
Kom zaterdag 23 februari van 10.30 tot 12.30 uur gratis lezen en bewegen in de bibliotheek in 

Asten in onze scoor-week. Spelers van Helmond Sport dagen jou uit voor een potje voetbal! Ook 

lezen zij voor uit sportieve boeken. Je moet je hiervoor wel inschrijven. Dat kan op 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

