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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste lentedagen dienen zich aan en ook de zomertijd is weer ingegaan. Hopelijk is dit de 
periode die ons langzamerhand weer terug gaat brengen naar het “oude normaal”. 
De afgelopen weken hebben wij de rapporten gemaakt en meegegeven en hebben we, digitaal, de 
oudergesprekken gevoerd. Fijn om toch weer live-contact te hebben.  
 
Volgende week staat er een MR-vergadering gepland waarin o.a. de trendanalyse vanuit de CITO-
toetsen Midden besproken zal worden. Ook wordt er teruggekeken op ons onderwijs tijdens de 
lockdown. De OR sluit ook aan bij dit agendapunt. De 
uitkomsten/conclusies zullen we met jullie delen.  
 
Verder in dit Zoeklicht veel praktische informatie over zaken die 
de komende weken staan te gebeuren. 
 
Team BBS Antonius 
 
Volgende Zoeklicht 
Het volgende Zoeklicht verschijnt woensdag 28 april (en niet 14 april zoals in de ouderkalender 
staat). 
 
Pasen 
Volgende week vrijdag wordt er in iedere klas aandacht besteed aan het Paasfeest. Er zal, 
vanwege de Corona-maatregelen, geen schoolbrede viering zijn. 
 
Koningsspelen 2021    
Dit jaar zal er een alternatief programma zijn op vrijdag 23 april. De 
Colorrun gaat niet door voor groep 7 en 8 en ook de spellen met hulp 
van ouders kunnen niet in de oorspronkelijke vorm plaatsvinden. Ook 
het Koningsontbijt is geschrapt. 
Desondanks gaan we deze ochtend toch aan de slag met allerlei 
Koningsdagactiviteiten. De werkgroep stelt een, Corona-proof, programma vast. Meer informatie 
volgt. 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn deze vrijdagmiddag vrij. Dat waren ze immers na de Colorrun 
ook geweest. 
 
CITO-eindtoets groep 8 
De data voor de CITO-eindtoets voor groep 8 zijn gewijzigd. Deze afname vindt plaats op dinsdag 
20 en woensdag 21 april a.s.  
 
 
 
 



Reflection Day 
Ondanks Corona hebben we dit jaar toch weer aandacht besteed aan het “goed zichtbaar zijn in 
het verkeer tijdens de donkere wintermaanden”. Aan jullie was gevraagd om foto’s te maken van 
kinderen die goed zichtbaar op pad gaan. 
De organisatoren van reflection day hebben Tygo van den 
Heurik (groep 6) als winnaar uitgeroepen. Van harte 
gefeliciteerd, Tygo! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Ukkie Dagen  
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. 
Media is vaak leuk én leerzaam. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn 
nog te klein om er wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en 
verzorgers is nodig. 
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een 
kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals 
buitenspelen, belangrijk is? 
  
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april is er extra aandacht voor mediawijsheid in 
de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.  

Hoe maak je dit bespreekbaar op een luchtige manier? Bekijk hier de gesprekstips.  

Meer weten over mediaopvoeding? Bekijk de brochure voor 0-5 jaar, de brochure voor 6-8 jaar, of 
de brochure voor 9-12 jaar.  

Vragenlijst GGD Gezondheidsonderzoeken  
Beste ouder/verzorger,  
Mijn naam is Nina Peeters. Ik ben bezig met afstuderen voor de 
opleiding communicatie bij Hogenschool Fontys in Eindhoven. In 
opdracht van de GGD Brabant-Zuidoost doe ik een onderzoek naar de deelname van 
ouders/kinderen bij de gezondheidsonderzoeken die kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen. Dit 
onderzoek kan ik natuurlijk niet uitvoeren zonder de mening van de ouders zelf. Ik heb daarom uw 
hulp hard nodig! 
 
Voor mijn onderzoek heb ik een online vragenlijst opgesteld. Wilt u deze vragenlijst invullen? 
De vragen gaan over uw beeld van de jeugdgezondheidszorg en uw motivatie om wel of niet naar 
de gezondheidsonderzoeken te komen.  
 

U kunt hier klikken om de vragenlijst in te vullen 
 
Ik ga vertrouwelijk om met uw antwoorden en de enquête is volledig anoniem. Het invullen 
van de enquête duurt 5 tot 10 minuten. Wilt u de vragenlijst voor 5 april a.s. invullen? 
 
Hartelijk dank voor u medewerking! 

https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/mediaopvoeding/mediawolk.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/1-5_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/6-8_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/9-12_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf
https://fontysfhmm.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_exJnyQKox0V6ULA


 
Lentekriebels 
In de week voor en de week na de mei-vakantie zal er op school aandacht besteed worden aan 
Lentekriebels. Dit stond eigenlijk twee weken geleden gepland, maar aangezien alle groepen toen 
midden in een IPC-thema zaten hebben we deze week verschoven. 
 

 
 
Schoolspot 

Kennen jullie schoolspot al?  
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van 

kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 

90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-

gerelateerde producten bestellen. 
 
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is 

voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere 

tablets en zelfs smartphones aan met korting. 
 
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met 

leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten 

inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder 

(maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel. 
 
Een schoolspot -account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding 

of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. 
 
Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account aan te maken. 

https://www.schoolspot.nl/
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling


 


