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Beste ouders/verzorgers,
“De scholen zijn weer begonnen!” Meestal een mededeling die we doen aan het einde van
augustus of begin september na de zomervakantie.
Kinderen en leerkrachten (en jullie waarschijnlijk ook) zijn blij dat we weer gewoon lekker
ouderwets naar school mogen! Hopelijk blijft dit zo en kunnen we dit schooljaar op een normale
manier afronden.
Zoals via Schoolpoort al medegedeeld zijn de rapporten en de oudergesprekken wat opgeschoven
in de tijd. Hierbij nogmaals de concrete data:
- Vrijdag 19 maart: rapporten gaan mee
- Week van 22 maart: oudergesprekken digitaal of telefonisch. Hierover ontvangen jullie binnenkort
meer informatie (inschrijving etc.)
Op personeelsgebied zijn er een aantal wijzigingen. Roy is weer begonnen na zijn verlof voor de
geboorte van zijn dochter Anne.
Willeke is momenteel met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat Joost haar taken overneemt en
dat Niels Bouwmans hem vervangt in unit 6-7-8 op donderdag en vrijdag.
Daarnaast heeft Francie, onze administratieve kracht, besloten om het onderwijs te gaan verlaten.
Voor haar in de plaats komt Jolanda Verstappen.
Beide nieuwe collega’s stellen zich hieronder voor.
Verder ontvangen jullie morgen of vrijdag via Schoolpoort een apart bericht met daarin het
“Protocol neusverkoudheid en klas in quarantaine”. Dit n.a.v. hernieuwde richtlijnen vanuit het
RIVM.
Blijf gezond!
Team BBS Antonius
Jubileum Pia!
A.s. zaterdag, 27 februari, is het precies 40 jaar geleden dat Pia
begon als juffrouw. Op deze dag viert zij dus haar 40-jarig
onderwijsjubileum.
Alle 40 jaren heeft zij voor Prodas (en vorige bestuursnamen)
gewerkt. Dit is natuurlijk een bijzonder mooi moment!
Vanwege de Coronamaatregelen kunnen wij hier op dit moment
helaas geen grootse dag van maken.
Later in dit jaar hopen wij dit alsnog te
kunnen doen en haar verdiend in het
zonnetje te zetten!

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers van de Antonius,
Ik ben Niels Bouwmans, 23 jaar oud en ik kom uit Someren. Vanaf de
carnavalsvakantie ben ik op de donderdag en vrijdag actief in unit 6-7-8. Mijn
hobby's zijn vooral voetballen en gamen. Op de zaterdag ben ik vooral actief
als scheidsrechter van de KNVB waar ik de jeugd van profclubs mag leiden.
Vorig jaar heb ik al kennis mogen maken met de Antonius en dit jaar mag ik
wederom aansluiten bij het team. Ik heb er heel veel zin in! We gaan er een
mooi jaar van maken!
Groetjes Niels

Hoi allemaal,
Graag stel ik mij aan jullie voor.
Ik ben Jolanda Verstappen en ik ben 42 jaar.
Ik woon samen met mijn man en onze 2 kinderen in Someren.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond, hou ik van lezen en ga ik graag uit
eten.
Vanaf 1 maart ben ik op maandag werkzaam als administratief medewerkster
op de Antoniusschool.
Ik kijk uit naar een fijne tijd hier op school!

PRODAS Studiedag
Op woensdag 17 maart a.s. staat de Prodas studiedag gepland. Leerkrachten van alle
Prodasscholen hebben dan studiedag. Dat betekent dat alle leerlingen vrij zijn die dag.

