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Beste ouders/verzorgers,
Deze keer een kort Zoeklicht, qua tekst. Wel zijn er een aantal bijlagen toegevoegd.
De afgelopen periode is erg druk en onrustig geweest. Naast de rapporten en de oudergesprekken
ook druk vanwege het aantal afwezigen, zowel leerlingen als leerkrachten. Gelukkig hebben we dit
altijd op weten te vangen, maar ook in onze regio beginnen we te merken dat het lerarentekort
groter en omslachtiger wordt. Voor de nabije toekomst baart dit ons zorgen.
Voor nu staat het Carnavalsfeest voor de deur. Maak er allemaal samen een hele gezellige
vakantie van. We hopen dat iedereen na deze vakantie weer helemaal hersteld is! Op naar de
lente!
Meer informatie over onze school en onze partners kunt u vinden op onze website www.antoniusheusden.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.
Fijne Carnaval(svakantie) allemaal!
Team BBS Antonius
Carnaval
A.s. vrijdag 21 februari a.s. vieren wij op school Carnaval! Jeugdprins
Tim en Vorst Lars zullen deze dag voorop gaan in de polonaise!
Uitgebreidere info heeft u gisteren ontvangen.

Koningsspelen
Op vrijdag 17 april a.s. nemen wij weer deel aan de Koningsspelen. Dat
betekent dat er ’s ochtends weer op school ontbeten wordt en dat
vervolgens de groepen 1 t/m 6 spellen rondom de school gaan spelen. Voor
groep 7-8 staat er weer een deelname aan de Colorrun gepland. Wij zijn
voor beide activiteiten op zoek naar hulpouders.
Meer informatie volgt z.s.m. na de Carnavalsvakantie.

PRODAS-studiedag
Op woensdag 18 maart a.s. hebben alle kinderen van de Prodas-scholen een vrije dag.
Leerkrachten hebben dan een gezamenlijke studiedag.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over activiteiten die door Leef georganiseerd
worden op deze dag.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

