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Beste ouders/verzorgers, 
 
De afgelopen weken hebben we met jullie, n.a.v. de rapporten, de rapportgesprekken gevoerd. 
Samen met onze IB-er hebben we gekeken naar consequenties voor de komende periode en 
hebben we onze groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch/begrijpend lezen 
herschreven. Hier gaan we de komende periode weer mee aan de slag.  
 
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. 
 
Wij wensen jullie allemaal een fijne Carnaval(svakantie). Maak er samen een gezellig feest van! 
 
Team BBS Antonius 
 
Staking vrijdag 15 maart  
Zoals eerder al aangekondigd zijn wij op vrijdag 15 maart dicht i.v.m. de landelijke 
onderwijsstaking in Nederland. De inzet is net als de vorige keren gericht op regulering van de 
werkdruk en passend maken van de salarissen.  
Als deze items goed geregeld zijn, komt dat uw kind(eren) ten goede. Op onze school staakt 
nagenoeg het gehele schoolteam. Dat betekent dat de kinderen deze dag niet op school terecht 
kunnen. 
 
Prodas studiedag woensdag 20 maart 
Op woensdag 20 maart vindt de jaarlijkse Prodas-studiedag plaats. Tijdens het ochtendprogramma 
zitten de scholen in clusters bij elkaar (cluster Asten), de middag is Prodasbreed. 
De kinderen zijn deze dag vrij. 
  
Vakantierooster 2019-2020 
Hierbij ontvangt u het, door de GMR vastgestelde, vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.  
 

Herfstvakantie  Ma 14-okt-19  t/m  vr 18-okt-19  

Kerstvakantie  ma 23-dec-19  t/m  vr 3-jan-19  

Voorjaarsvakantie  ma 24-feb-20  t/m  vr 28-feb-20  

2e Paasdag  ma 13-apr-20  

Meivakantie  ma 20-apr-20 t/m  vr 1-mei-20  

Bevrijdingsdag di 5-5-20 

Hemelvaart  do 21-mei-20  t/m  vr 22-mei-20  

2e Pinksterdag  ma 1-jun-20  

Zomervakantie  ma 13-jul-20  t/m  vr 21-aug-20  
 
Naast deze vakanties en feestdagen zullen er ook een aantal studiedagen/studiemiddagen 
gepland worden. Deze zijn nog niet vastgesteld. 

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


Stagiaires 
Momenteel lopen er op onze school verschillende stagiaires rond: 
Groep 1-2a: Teun van Bree, 2e jaars Kempel 
Groep 1-2b: Mayra Salimans, 2e jaars Kempel 
(Farhiya blijft op de donderdagen en vrijdag ondersteunen in beide groepen 1-2. Zij volgt 
praktijkonderwijs op het Varendonck) 
Groep 4-5: Piet Kanters, onderwijsassistent ROC Ter Aa 
 
Carnaval 
A.s. vrijdag 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!  
 

De route:  

Parkeerplaats school - rechtsaf Past. Arnoldstraat - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts Heidehof - 
rechts Heistraat - rechts Antoniusstraat - rechts parallelweg Meijelseweg - rechts past. Arnoldstraat - links 
Heikamperweg–links  speelplaats  school. 
 

 
 
Koningsspelen 
Op vrijdagochtend 12 april nemen wij op school deel aan de landelijk georganiseerde 
Koningsspelen. Na een gezamenlijk Koningsontbijt op school volgt er voor de groepen 1 t/m 6 een 
spellenochtend rondom school. De groepen 7 en 8 gaan naar Asten voor de color run. 
Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit. 
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar hulpouders. Na de carnavalsvakantie volgt hierover een 
uitgebreider bericht! 
 
Nieuws vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) 
Afgelopen 12 feb heeft de MR vergaderd. 
We hebben met elkaar een aantal zaken doorgesproken: 
 
* De voorzitter van de Raad van Bestuur van Prodas, Jacqueline Ketelaar, heeft een bezoek 
gebracht aan school. Ze heeft een rondleiding gehad door de school en is door de leerlingen 
meegenomen in de school ontwikkelingen wat betreft IPC. 
Ook heeft ze mee gekeken naar de schooldoelen, die in het schoolplan zijn vastgelegd. Het zijn 
doelen waar school doorlopend aan kan werken. 
 



* Vanuit de MR hebben we mee gekeken naar de begroting die het MT heeft voor 2020, hierin zijn 
de extra werkdrukgelden meegenomen. Vanuit de MR zijn we akkoord met de begroting. Deze is 
getekend. 
 
* Als MR gaan wij werken aan het activiteiten plan voor de MR. Dit komt de volgende vergadering 
weer aanbod. 
 
* Het MT heeft de MR gevraagd mee te denken hoe om te gaan met de aangekondigde staking en 
lessen van de niet stakende leerkrachten Het MT heeft de overwegingen aangehoord en zal een 
besluit nemen. 
 
* Vanuit de MR zijn we aanwezig geweest bij de opendag op 17 feb van 11.00 tot 12.30 uur. 
De volgende MR vergadering staat gepland op 26 maart. 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! 
 
Kleding- en speelgoedbeurs 
 

 
 
 
 

 

 

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 dinsdag 12 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 dinsdag 12 maart in het St.Annaziekenhuis in Geldrop. 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 Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 
 
 
 

http://www.ggdbzo.nl/

