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Beste ouders/verzorgers,
De alinea over het herschrijven van de groepsplannen heeft in het vorige Zoeklicht veel stof doen
opwaaien. Fijn om te horen dat er vragen gesteld zijn over de inhoud van onze groepsplannen en
wat het herschrijven hiervan voor mogelijke consequenties heeft. Mocht u nog concrete vragen
hebben betreffende uw kind, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Volgende week woensdag heeft Rien zijn laatste vervangingsdag in groep 4-5. Hij heeft dan voor
dit schooljaar zijn maximale aantal uren bereikt. Voor de groep 4-5 zou dat de zoveelste vervanger
betekenen. Vandaar dat gekozen is voor een verschuiving van Ellen naar groep 4-5. In groep 3-4
zal dan Lisanne Meulendijks (nu groep 1-2) de dagen van Ellen in gaan vullen. Leerkrachten groep
1-2 gaan weer volgens “oud schema” werken. Ouders van de betreffende groepen hebben
hierover al informatie ontvangen. Bij deze is iedereen hiervan op de hoogte.
Daarnaast begint Wileke weer op dinsdag 9 april. Zij komt dan terug van haar
zwangerschapsverlof.
Ook onze conciërge Jan is weer rustig aan begonnen met werken. Voorlopig zal hij op de dinsdagen donderdagochtend 2 uur aanwezig zijn.
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.

Team BBS Antonius
Aangepaste schooltijden komende weken
De komende weken zijn er een aantal dagen waarop we andere schooltijden hanteren:
-

Vrijdag 12 april Koningsspelen: 8.30-12.30 uur voor alle groepen.
Dinsdag 16 april studiemiddag IPC. Alle groepen zijn om 12.00 uur uit!
Vrijdag 19 april Paasochtend: 8.30-12.30 uur voor alle groepen

Koningsspelen
Op vrijdagochtend 12 april doet onze school mee aan de landelijke
Koningsspelen. Wij beginnen die dag met een ontbijt op school. De rest van de
ochtend worden er spelletjes gespeeld door de groepen 1 t/m 6. De groepen 7
en 8 nemen in Asten deel aan de Color run. Meer specifieke informatie volgt.
Voor deze ochtend zijn wij nog dringend op zoek naar hulpouders voor de groepen 1 t/m 6.
We hebben tot op heden slechts 6 aanmeldingen gehad……… WIE KOMT ONS DEZE OCHTEND
HELPEN????? Graag een reactie naar joost.martens@prodas.nl
Ouderhulp voor de Color run voor de groepen 7 en 8 is er genoeg.

CITO-eindtoets groep 8
Op dinsdagochtend 16 en woensdagochtend 17 april neemt groep 8 deel aan de CITO-eindtoets.
Veel succes allemaal!
Schoolkorfbaltoernooi vrijdag 24 mei
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag een brief meegekregen m.b.t. een
schoolkorfbaltoernooi dat in Asten georganiseerd wordt. Wij zien de aanmeldingen graag
tegemoet, uiterlijk donderdag 4 april.
Vastenactie
Maandag 1 of dinsdag 2 april krijgen de kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de vastenactie
mee naar huis. Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje uiterlijk vrijdag
12 april retour is?
Dit jaar worden er weer een aantal projecten mee ondersteund. Te weten waterpompen in Zambia
tbv schoon drinkwater, aanschaf zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor ontmoetings- en
catecheseruimtes in Brazilië, studiebeurzen bekostigen voor gezinnen die dat niet kunnen betalen
in Brazilië én in Kenia, twee projecten in Roemenië: een electrische kookplaat voor de gaarkeuken
in Oradea en aanschaf van hulpmiddelen om een bejaardenhuis in Marghita veiliger te maken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Paasactiviteit vrijdag 19 april
Op vrijdagochtend 19 april besteden wij op school aandacht aan het Paasfeest. In alle klassen
wordt aandacht besteed aan het Paasverhaal. Daarnaast zal er een schoolbrede activiteit in de
aula zijn waar we met alle kinderen iets samen gaan doen.
Zoals hierboven al aangegeven begint de mei vakantie voor alle groepen om 12.30 uur.
Kinderviering Heusden
Wij, de werkgroep ”Kinderviering Heusden”, organiseren rond Pasen een viering in onze
belevingskerk. De viering vindt plaats op zaterdag 13 april (palmpasenweekend) om 18.30 uur. Dit
in verband met The Passion, een week later.
Onze viering begint met een samenkomst in de kerk. Aan het begin van de palmpasenviering
mogen alle kinderen en hun ouders naar het zijzaaltje. Hier wordt aan de hand van een mooie,
leuke en kleurrijke presentatie, het verhaal van Pasen uitgelegd met in de hoofdrol Opa Knoest.
Daarna mogen de kinderen, met hulp van hun ouders, eieren versieren.
Na afloop van de viering gaat iedereen terug naar de dienst in de kerk en worden palmpasentakjes
door de kinderen uitgedeeld, samen met een lekkere traktatie.
Wij hopen op een goede opkomst en vieren Pasen, graag samen met jullie.
Voor meer informatie: Tonnie Klein-Zieverink 0493-695791

Jeugdsoos

Gezocht: enthousiaste hulpouders voor de
jeugdsoos in Heusden!
Wij zijn op zoek naar ouders, die het leuk vinden om samen met ons 7x
per jaar een topavond te organiseren voor kinderen van groep 6 t/m 1e
middelbare. I.v.m. het afzwaaien van ouders van groep 8 dreigt de
jeugdsoos te verdwijnen. Dit zouden wij ontzettend jammer vinden en
daarom vragen wij jullie hulp!!
Wil je je aanmelden? Dat kan bij Claudia de klein: m.klein28@chello.nl
Wil je graag meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Claudia de Klein: 06-24404737
Danielle van de Velden: 06-42856328

